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في فئة «اللعب السریع» ..وألول مرة في تاريخ اللعبة
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لتحت  17عام ًا ..

«سارا خادم الشريعة» تحرز الوصافة
وتسجل تاريخ ًا جديد ًا في الشطرنج اليران

الشابة االيرانية «نيكي شميراني» في املرتبة  15عاملي ًا بالسكواش
حل��ت الش��ابة االيراني��ة «نيك��ي
ش��ميراني» ف��ي المرتب��ة  15عالمي �اً
بالس��كواش لالعم��ار تح��ت  17عام �اً ف��ي
آخ��ر تصني��ف دول��ي لالتح��اد العالم��ي
باللعبة.
حي��ث ش��اركت ه��ذه الش��ابة االيرانية
ف��ي بطولتي��ن اوروبيتي��ن وج��اءت
بالمرك��ز الخام��س ،وق��د ش��اركت
نيك��ي ع��ام  2017ف��ي مس��ابقات «فرانس
جوني��ور» لالعم��ار تح��ت  15عام �اً ف��ي
مدين��ة لي��ل بفرنس��ا وخطف��ت ان��ذاك
الميدالي��ة الفضية ،وكذلك في نفس
هذه المسابقات للبطولة التي جرت عام
 2016جاءت شميراني بالمركز الثالث.

استعداد ًا لتصفيات اوملبياد  2020طوكيو

املنتخب االوملبي االيراني بكرة القدم في دورة رباعية بالدوحة
* علي رضا فيروزجا حل باملركز السادس
اح��رزت العب��ة ش��طرنج االیرانی��ة س��ارا
س��ادات خ��ادم الش��ریعة مرك��ز الوصاف��ة
ف��ي بطول��ة العال��م للش��طرنج فئ��ة «اللعب
الس��ریع» بحصوله��ا عل��ى  9نق��اط من 12
جولة في البطولة.

وفي هذه البطولة الجاریة في مدینة سن
بطرس��بورغ الروس��یة حقق��ت س��ارا س��ادات
خ��ادم الش��ریعة  7انتص��ارات و  4تع��ادالت
فیما خسرت مباراة واحدة.
وحصل��ت س��ارا عل��ى جائ��زة مالي��ة قدرها
 25000دوالر ،وتغلب��ت خ��ادم الش��ريعة ف��ي
االدوار الثالث��ة االخي��رة عل��ى منافس��ات

م��ن بلغاريا واوكرانيا والصي��ن وفي الدور
االخي��ر ف��ازت عل��ى متس��ابقة م��ن الصي��ن
ايضاً.
وفي فئة الرجال احرز علي رضا فیروزجاه
 10نق��اط ف��ي خت��ام المس��ابقات وج��اء
بالمرك��ز الس��ادس ،متفوق �اً بذل��ك عل��ى
الكثي��ر من ابط��ال العالم والحاصلين على

مراكز متقدمة في البطوالت السابقة.
ویض��م الفری��ق االیران��ي المش��ارك ف��ي
البطول��ة الت��ي تج��ري في فئتي «الس��ریع»
و«الب��رق» بالعب��ة واح��دة و  3العبی��ن ه��م:
س��ارا س��ادات خ��ادم الش��ریعة وعل��ي رض��ا
فیروزج��اه وبرهام مقصودلو واحس��ان قائم
مقامي.

ودية فلسطني تؤكد جاهزية منتخب العراق للنهائيات اآلسيوية
خ��اض منتخ��ب الع��راق مب��اراة ودية مهمة
أم��ام نظيره الفلس��طيني ،ونج��ح في تحقيق
الف��وز بهدف نظيف ،في إطار اس��تعداداتهما
لنهائي��ات كأس آس��يا الت��ي تنطل��ق ي��وم 5
يناير المقبل في اإلمارات.
وكش��فت تل��ك الودي��ة ع��ن جاهزي��ة
منتخ��ب الع��راق بقي��ادة الم��درب سريتش��كو
كاتانيتش للنهائيات اآلسيوية.
قناعة راسخة
ل��م يدفع كاتانيتش ،مدرب العراق ببعض
الالعبي��ن لقناعت��ه بتواجده��م ف��ي القائم��ة
النهائي��ة للمنتخ��ب ،كم��ا ل��م يدف��ع بع��دد
آخر من العبي المنتخب بعدما حس��م قراره
باس��تبعادهم م��ن القائمة التي ستش��ارك في

النهائي��ات .ووفق��ا لذل��ك ف��إن الم��درب ق��د
اس��تقر بنس��بة كبي��رة ج��دا عل��ى العناص��ر
الت��ي س��يعتمد عليها ف��ي البطول��ة المقبلة،
حي��ث يض��م المعس��كر الحال��ي  28العب��ا،
وسيس��تبعد كاتانيت��ش  5منهم قبل الس��فر
إلى اإلمارات.
خط الهجوم
االستثناء الوحيد الذي يقلق المدرب إلى
اآلن ه��و مرك��ز الهج��وم ،حي��ث يب��دو أنه لم
يحسم هوية المهاجمين الذين سيتواجدون
في القائمة النهائية.
ورغم أن المؤشرات األولية أكدت استبعاد
مهن��د عب��د الرحي��م ومحم��د داود ،واإلبق��اء
عل��ى مهند علي وعالء عباس وأيمن حس��ين،

لكن تش��كيلته في هذه المباراة ش��هدت الدفع
بمهن��د عبد الرحيم من البداية ،وأش��رك داود
أيض��ا ،مم��ا يثير التس��اؤالت ح��ول موقفه من
الثنائي .وجاء المستوى المميز لمحمد داود
أيض��ا ليؤك��د عدم إصابته مثلما أش��يع ،وأنه
قادر على الذهاب مع الفريق إلى اإلمارات.
لمسات المدرب
من مباراة إلى أخرى تتضح بصمة المدرب
الس��لوفيني عل��ى أداء منتخ��ب الع��راق ،ليس
فق��ط ألن الفري��ق حق��ق الف��وز ب��ل لحفاظه
عل��ى هويت��ه وتمس��كه بنف��س أس��لوب اللع��ب
رغم التغييرات التي أجريت أثناء المباراة.
وم��ن يتاب��ع مباري��ات المنتخ��ب العراق��ي
األخيرة يدرك أن المؤشر في تصاعد مستمر

فيما يخ��ص األداء والترابط بين الخطوط،
وه��ي أم��ور تعك��س العم��ل ال��ذي يق��وم ب��ه
المدرب.
جاهزية بدنية
أحد األمور اإليجابية التي كش��فت عنها
المواجهة هي ارتفاع مستوى اللياقة البدنية
لالعبين ،وهو أمر مهم خاصة وأن البطوالت
المجمع��ة مث��ل كأس آس��يا ،تحت��اج إل��ى
مخزون بدني كبير ،وقدرة على االستش��فاء
السريع ،في ظل توالي المباريات.
وأك��دت مب��اراة الجمع��ة عل��ى جاهزي��ة
منتخ��ب الع��راق عل��ى المس��توى البدن��ي
لخ��وض بطول��ة كأس األم��م اآلس��يوية
المقبلة.

العقم الهجومي يخنق منتخب لبنان قبل كأس آسيا

نابولي يطالب بتخفيض عقوبة كوليبالي وإنسيني

يعان��ي المنتخ��ب اللبنان��ي م��ن عق��م هجوم��ي واضح ،قبل مش��اركته ف��ي بطولة
آسيا .2019
فقد فشل رجال األرز في تسجيل أي هدف ،منذ  6سبتمبر/أيلول الماضي ،خالل الفوز
على األردن ( ،)0-1بهدف عمر شعبان.
وخاض منتخب لبنان بعدها  5مباريات ودية ،خس��ر  3منها ،وتعادل مرتين ،ولم يفز أو
يحرز أي هدف.
وم��ع إصاب��ة المهاج��م عم��ر ش��عبان ،يخ��وض لبن��ان نهائي��ات كأس آس��يا بمهاجمين،
وهم��ا :ه�لال الحل��وة ،ال��ذي س��جل خ�لال التصفي��ات هدفي��ن ،أم��ام كوري��ا الش��مالية
وماليزيا ،وباسل جرادي ،الذي لم يشارك في معظم التصفيات.
وقد تعادل المنتخب اللبناني سلبيا مع نظيره العماني ،يوم  9سبتمبر/أيلول الماضي،
قبل أن يخسر ( )0-1أمام الكويت ،بتاريخ  11أكتوبر/تشرين أول.
كما تعادل المنتخب اللبناني سلب ًيا مع نظيره األوزبكي ،بتاريخ  15نوفمبر/تشرين ثان
في أستراليا .وخسر لبنان ( )0-3أمام أستراليا ،بطل النسخة األخيرة من كأس آسيا ،يوم
 20نوفمبر/تشرين ثان ،وجاءت الهزيمة األخيرة بنتيجة ( )0-1أمام البحرين الخميس.

ق��رر ن��ادي نابولي تقديم طلب إلى االتح��اد اإليطالي بتخفيض العقوبة الموقعة على
ثنائي الفريق ،كاليدو كوليبالي ولورينزو إنس��يني ،بعدما تم طرد الالعبين في مباراة
إنتر ميالن.
وذك��ر موقع «كالتش��يو ميركاتو» ،أن نابولي ق��رر مطالبة االتحاد اإليطالي بتقليل
عقوب��ة اإليق��اف م��ن مباراتي��ن إل��ى مب��اراة واح��دة فقط ،في ظ��ل األحداث التي ش��هدتها
تلك المواجهة.
وحص��ل كوليبال��ي عل��ى بطاق��ة صفراء ث��م قام بالتصفي��ق لحكم اللق��اء ،الذي اعتبر
ذل��ك س��خرية م��ن قراره ليمنحه البطاقة الحمراء ف��ي الدقيقة  ،81فيما حصل لورينزو
إنسيني على بطاقة حمراء في الدقيقة .95
وكانت مباراة إنتر ميالن ونابولي التي أقيمت بملعب س��ان س��يرو ،قد ش��هدت هتافات
عنصري��ة م��ن قبل جماهير النيراتزوري تج��اه كوليبالي ،وطالب الالعب ومدربه كارلو
أنشيلوتي ،حكم اللقاء بإيقاف المباراة ،إال أنه رفض ذلك.
وخسر نابولي أمام إنتر ميالن بهدف نظيف يوم األربعاء الماضي في الجولة الـ 18من
الدوري اإليطالي.

الزمالك يعزز تصدره للدوري
املصري بالفوز على بتروجيت
حقق الزمالك فوزاً سه ً
ال على حساب ضيفه بتروجيت
الجمع��ة ،بنتيج��ة  0-2على ملعب بتروس��بورت في الجولة
الـ  18ببطولة الدوري المصري.
س��جل للزمال��ك محم��ود عب��د المنع��م كهرب��ا ف��ي
الدقيقة  ،23والتونسي فرجاني ساسي في الدقيقة  54من
ضربة جزاء.
ورف��ع الزمالك رصيده بقيادة مديره الفني السويس��ري
كريس��تيان ج��روس إل��ى  38نقطة مع��ززاً تص��دره لترتيب
ال��دوري ول��ه  3مؤج�لات أم��ام األهل��ي واإلس��ماعيلي
وبيرامي��دز ،بينم��ا تجم��د رصي��د بتروجي��ت بقي��ادة مديره
الفن��ي مؤم��ن س��ليمان عن��د  15نقط��ة ،في المرك��ز الـ 17
«قبل األخير».

بيبلوس يهزم املتحد في دوري السلة اللبناني
حق��ق بيبل��وس ف��وزه الثال��ث ف��ي دوري الس��لة اللبناني ،على
حس��اب المتح��د طرابلس ،بنتيجة ( ،)84-86ف��ي المباراة التي
جرت على ملعب الصفدي.
وش��هدت األرباع تقلبا في النتيجة حيث انتهى األول (21-33
لصالح المتحد) ،والثاني ( ،)19-19والثالث
( 23-18لصالح بيبلوس) ،والرابع ( 23-14لصالح بيبلوس).
وج��اء الع��ب بيبل��وس آرون نيلس��ون ،ف��ي صدارة المس��جلين،
برصي��د  29نقط��ة ،و 5تمري��رات حاس��مة ،ف��ي حي��ن س��جل
ترافي��س فرانكلي��ن ومارفي��ل هاري��س 23 ،نقط��ة ل��كل منهم��ا،
لصالح المتحد.
ورف��ع بيبل��وس رصيده إلى  10نقاط ،متعادال مع المتحد في
المرك��ز الخام��س ،من  3انتصارات و 4هزائ��م لكال الفريقين،
وبفارق التسجيل لصالح األخير.

اعل��ن اتح��اد ك��رة الق��دم االيران��ي
موافقت��ه عل��ى مش��اركة منتخ��ب اي��ران
االولمبي في الدورة الرباعية التي ستقام
ف��ي العاصم��ة القطري��ة الدوح��ة ،وذلك
في الخامس عشر من شهر يناير القادم.
وطبق �اً لذل��ك س��يواجه تالمي��ذ
الكروات��ي «زالتك��و كرانج��ار» منتخبات
الكوي��ت وتاجيكس��تان باالضاف��ة ال��ى
البل��د المنظ��م قطر .ويس��تعد المنتخب
االولمبي االيراني لخوض غمار تصفيات

االولمبياد القادم  2020في اليابان ،حيث
س��تجري مباري��ات الذه��اب للمرحل��ة
االول��ى ف��ي اي��ران وذل��ك ف��ي اواخ��ر اذار
الق��ادم .وخ��اض منتخب اي��ران االولمبي
لح��د االن  4مباري��ات ودي��ة ،حي��ث ف��از
فيه��ا على س��وريا مرتين وعل��ى عمان في
مسقط ،واخيراً تعادل مع االردن.
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان مجموع��ة
اي��ران في ه��ذه التصفيات تضم كال من
(العراق ،اليمن وتركمنستان).

االعالن عن التشكيلة النهائية ملنتخب ايران في بطولة امم آسيا

نش��ر الموق��ع الرس��مي لمس��ابقات بطول��ة
ام��م آس��يا بك��رة الق��دم التش��كيلة النهائي��ة
للمنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي المش��ارك ف��ي
البطول��ة .وتلع��ب اي��ران ضم��ن المجموع��ة
الرابع��ة ال��ى جانب الع��راق وفيتن��ام واليمن،
حی��ث تواج��ه اي��ران اليم��ن ي��وم  7كان��ون
الثاني وفيتنام يوم  12والعراق  16منه.
وتش��كيلة المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي
للبطولة هي كالتالي:
لحراسة المرمى :علي رضا بيرانوند ،امير
عابد زادة ،بيام نيازمند.
للدف��اع :فوريا غفوري ،احس��ان حاج صفي،
روزب��ه جش��مي ،مي�لاد محم��دي ،مرتض��ى
بورعل��ي كنج��ي ،محم��د حس��ين كنعان��ي

زادكان ،بجم��ان منتظ��ري ،مجيد حس��يني،
رامين رضائيان.
للوسط :احمد نوراللهي ،مسعود شجاعي،
امي��د ابراهيم��ي ،وحي��د امي��ري ،س��امان
قدوس ،اشكان دجاكة.
للهج��وم :كري��م انص��اري ف��رد ،س��ردار
آزم��ون ،مه��دي تراب��ي ،مه��دي طارم��ي ،عل��ي
رض��ا جهانبخ��ش .يذك��ر ان المنتخ��ب
الوطن��ي االيران��ي اح��رز بطول��ة ام��م آس��يا 3
مرات متتالية اعوام  1968في طهران و 1972
ف��ي بانك��وك و  1976ف��ي طه��ران والمرك��ز
الثال��ث اع��وام  1980ف��ي الكوي��ت و  1988ف��ي
قط��ر و  1996ف��ي االمارات و  2004في الصين
والمركز الرابع عام  1984في اندونيسيا.

الكويت تغيب عن بطولة آسيا بعد تاريخ حافل
يتمت��ع المنتخب الكويتي بتاريخ مميز ،في
بطول��ة آس��يا ،التي س��بق ل��ه إحراز لقبه��ا ،عام
 .1980لك��ن «األزرق» س��يتخلف ع��ن النس��خة
الجدي��دة للبطول��ة ،بعدم��ا ض��رب اإليق��اف
الرياض��ة الكويتي��ة ،ف��ي أكتوبر/تش��رين أول
 ،2015ولم يُرفع إال مؤخ ًرا.
وق��د ب��دأت مش��اركات «األزرق» بالبطول��ة،
ع��ام  ،1972في تايالند ،عندما ودع المنافس��ات
من الدور األول.
وف��ي نس��خة  ،1976وص��ل منتخ��ب الكوي��ت
للنهائي أمام إيران ،مستضيفة البطولة ،حيث
خسر بصعوبة ،بهدف دون رد.
اللقب الوحيد
وف��ي ع��ام  ،1980تمك��ن الجي��ل الذهب��ي
لمنتخ��ب الكوي��ت ،بقي��ادة جاس��م يعق��وب،
وفيصل الدخيل ،وعبد العزيز العنبري ،وسعد
الحوط��ي ،وفتح��ي كميل ،م��ن تحقيق اللقب
اآلس��يوي الوحي��د ،ف��ي تاري��خ األزرق ،وذل��ك
على أرضهم وبي��ن جمهورهم .وكانت البداية
بالتع��ادل م��ع اإلم��ارات ( ،)1-1ث��م الف��وز عل��ى

ماليزي��ا ( ،)1-3قب��ل الس��قوط أم��ام كوري��ا
الجنوبي��ة بثالثي��ة نظيف��ة ،ثم االنتص��ار على
قط��ر ( ،)0-4ليتأه��ل األزرق ف��ي المرك��ز
الثان��ي ،خل��ف كوري��ا متص��درة المجموع��ة.
وف��ي نص��ف النهائ��ي ،تج��اوز منتخ��ب الكوي��ت
نظي��ره اإليران��ي ( ،)1-2ليصط��دم بكوري��ا
الجنوبي��ة ف��ي النهائ��ي ،وي��رد له��ا الدي��ن (-3
 ،)0ليح��رز لق��ب البطول��ة .ول��م يتمك��ن األزرق
م��ن الحف��اظ عل��ى لقبه ،ف��ي النس��خة التالية
 ،1984الت��ي اقيم��ت في س��نغافورة ،حيث احتل
المرك��ز الثال��ث ،وف��ي نس��خة  ،1988الت��ي
أقيم��ت ف��ي قطر ،ل��م يتمكن منتخ��ب الكويت،
م��ن تجاوز الدور األول .ونجح منتخب الكويت
ف��ي الحصول على المركز الرابع ،في نس��خة
 1996باإلمارات .وفي نس��خة  2000بلبنان ،ودع
األزرق المنافس��ات أم��ام الس��عودية ،م��ن رب��ع
النهائ��ي .وخرجت الكويت من الدور األول ،في
نس��خة  2004بالصي��ن ،كم��ا واصل��ت الخروج
المبك��ر ،ف��ي بطولة  2011بقطر ،وكذلك في
 2015بأستراليا.

