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التي ستجري في االمارات بداية االسبوع القادم ..

االعالن عن البرنامج الخاص بمسابقات كأس األمم اآلسيوية

اعلن��ت لجنة المس��ابقات ف��ي بطولة كأس
أمم آسيا بكرة القدم البرنامج الكامل لجدول
المباري��ات م��ن المب��اراة االفتتاحي��ة وحت��ى
مباراة الختام .وسنذكر هنا جدول المباريات
الخ��اص ف��ي مرحل��ة المجموع��ات فق��ط،
وس��ندرج فيم��ا بع��د ج��دول مباري��ات المراحل
االخ��رى ،ه��ذا وس��تقام المب��اراة االفتتاحي��ة
والنهائية على ملعب زايد في مدينة ابو ظبي.
وتستمر هذه البطولة من  1/5القادم ولغاية

االول م��ن ش��باط  /فبراي��ر ،وفيما يلي جدول
المباريات مع توقيتها بتوقيت االمارات:
السبت2019/1/5 :
االفتتاحية :االمارات  -البحرين 20:00
االحد1/6 :
استراليا  -االردن 15:00
تايلند  -الهند 17:30
سوريا  -فلسطين 20:00
االثنين1/7 :

رغم إصابته..

العب وسط املنتخب االيراني «جهانبخش»
يشارك في كأس آسيا

الصين  -قرقيزستان 15:00
كوريا الجنوبية  -الفلبين 17:30
ايران  -اليمن 20:00
الثالثاء1/8 :
العراق  -فيتنام 17:30
السعودية  -كوريا الشمالية 20:00
االربعاء1/9 :
اليابان  -تركمنستان 15:00
ازبكستان  -عمان 17:30

قطر  -لبنان 20:00
الخميس1/10 :
البحرين  -تايلند 15:00
االردن  -سوريا 17:30
الهند  -االمارات 20:00
الجمعة1/11 :
فلسطين  -استراليا 15:00
الفلبين  -الصين 17:30
قرقيزستان  -كوريا الجنوبية 20:00
السبت1/12 :
فيتنام  -ايران 15:00
اليمن  -العراق 17:30
لبنان  -السعودية 20:00
االحد1/13 :
كوريا الشمالية  -قطر 15:00
عمان  -اليابان 17:30
تركمنستان  -اوزبكستان 20:00
االثنين1/14 :
االمارات  -تايلند 20:00
الهند  -البحرين 20:00
الثالثاء1/15 :
فلسطين  -االردن 17:30
استراليا  -سوريا 17:30
االربعاء1/16 :
كوريا الجنوبية  -الصين 17:30
قرقيزستان  -الفلبين 17:30
ايران  -العراق 20:00
فيتنام  -اليمن 20:00
الخميس1/17 :
عمان  -تركمنستان 17:30
اليابان  -اوزبكستان 17:30
السعودية  -قطر 20:00
لبنان  -كوريا الشمالية 20:00

ايران تحصد ثالث میدالیات ذهبیة في بطولة
اندية غرب آسیا
حص��د الرب��اع االیران��ي «بیم��ان دهق��ان» ث�لاث میدالی��ات ذهبیة في فئ��ة  55كلغم في
منافسات بطولة اندية غرب آسیا لرفع األثقال الجارية في العاصمة البحرینیة المنامة
لفئات الناشئة والشباب والكبار .
وتقل��د دهقان��ي م��ن فريق القوة البرية للجيش االيران��ي بالذهبیات الثالث بعد نجاحه
برف��ع  79كغ��م ف��ي الخط��ف و 115كغ��م ف��ي النتر ،بما یع��ادل  194كغم ف��ي المجموع،
وذلك في اليوم االول من منافسات بطولة اندية غرب آسيا.
فيم��ا اح��رز رباعان من البحرین المركزین الثاني والثالث ،مس��جلين  136كغم و115
كغم على التوالي.

ميرتينز يقود نابولي لفوز قاتل على بولونيا
بع��د تعرض��ه لإلصاب��ة ف��ي الق��دم يمكن
لالعب الوسط في المنتخب االيراني علي
رض��ا جهانبخش«المش��اركة ف��ي مباريات
مرحلة المجموعات» في منافس��ات كأس
أس��يا .وأفادت وكالة مهر لالنباء بأن علي
رض��ا جهانبخش بس��بب االصابة في القدم
اليمكن��ه المش��اركة حالي �اً ف��ي تدريب��ات
المنتخب الوطني االيراني لذلك يخضع
إلش��راف مدرب اللياقة الخاص بالمنتخب
في قطر.
وسيش��ارك الع��ب الوس��ط ف��ي المنتخب
االيران��ي ال��ذي تع��رض لإلصاب��ة ف��ي
الق��دم خ�لال مب��اراة م��ع فري��ق «برايت��ون»

اإلنجلي��زي من��ذ ش��هرين ،ف��ي التدريب��ات
التكتيكي��ة لم��درب المنتخ��ب االيران��ي
كارلوس كيروش في قطر.
وسيش��ارك جهانبخ��ش ف��ي مباري��ات
مرحل��ة المجموع��ة ف��ي منافس��ات كأس
أس��يا ليزي��ل هواج��س الفري��ق الفن��ي
للمنتخب في ظل غياب س��عيد عزت اللهي
وعل��ي قل��ي زادة ،فه��ذا الخبر الس��ار يمكنه
ان يؤث��ر ايجابي �اً عل��ى برنام��ج كارل��وس
كيروش لتطبيق أفكاره التكتيكية.
وتض��م مجموع��ة المنتخ��ب االيراني في
مرحل��ة المجموعات من كأس آس��يا كل
من اليمن وفيتنام والعراق.

ليفربول يعطي العبي آرسنال دروس ًا في
فنون الكرة ويرسخ هيمنته على البريميرليج
اس��تعرض ليفربول قوته أمام ضيفه آرس��نال السبت ليسحقه
( )1-5عل��ى ملع��ب «أنفيل��د» ،ضم��ن الجول��ة ال �ـ 20م��ن ال��دوري
اإلنجليزي الممتاز.
وس��جل أه��داف ليفرب��ول كل م��ن روبرت��و فيرمين��و ( 14و16
و 65م��ن ركل��ة جزاء) وس��اديو ماني ( )32ومحم��د صالح (2+45
م��ن ركل��ة ج��زاء) أم��ا ه��دف آرس��نال الوحي��د فأح��رزه أينس��لي
مايتالند-نايلز (.)11
وبه��ذه النتيج��ة رف��ع ليفرب��ول رصي��ده ف��ي الص��دارة إل��ى 54
نقط��ة ،بفارق  9نقاط أم��ام توتنهام صاحب الوصافة ،بينما ظل
آرسنال في المركز الخامس بـ 38نقطة.
وفيما يلي نتائج المباريات االخرى التي جرت مساء السبت:
ليستر سيتي صفر  -كارديف سيتي 1
توتنهام هوتسبر  - 1وولفرهامبتون 3
واتفورد  - 1نيوكاسل 1
فولهام  - 1هيديرسفيلدتاون صفر
برايتون  - 1ايفرتون صفر

حقق نابولي فو ًزا مثي ًرا على ضيفه بولونيا ( )2-3الس��بت في مباراة احتضنها ملعب س��ان
باولو ،ضمن منافسات الجولة الـ 19من الدوري اإليطالي.
س��جل أركادي��وز ميلي��ك ثنائي��ة لنابولي في الدقيقتي��ن  16و ،51وأض��اف درايس ميرتينز
اله��دف الثال��ث ،ف��ي الدقيق��ة  ،88بينم��ا أح��رز هدف��ي بولوني��ا فيديريك��و س��انتاندير ودانيلو
الرانجييرا ،في الدقيقتين  37و.80
ورف��ع نابول��ي رصي��ده إل��ى  44نقط��ة ،ليواصل البقاء ف��ي المركز الثاني بج��دول الترتيب،
بينما توقف بولونيا عند  13نقطة في المركز الـ.18
هذا وجرت مساء السبت عدة مباريات كانت نتائجها كما يلي:
يوفنتوس  - 2سامبدوريا 1
التسيو  - 1تورينو 1
بارما صفر  -روما 2
اودينزي  - 2كالياري صفر
جنوى صفر  -فيورنتينا صفر
امبولي صفر  -انتر ميالن 1
ساسولو  - 2اتنالنتا 6
ميالن  - 2سبال 1

رفع الحظر والتتويج اآلسيوي أبرز إنجازات العراق في 2018
شهد عام  2018الكثير من األحداث التي دونت تفاصيلها
بصفح��ات التاريخ الرياضي ،وس��تبقى البعض منها خالدة
وتتذكره��ا األجيال المقبلة ،ال س��يما تل��ك التي اقترنت
بإنجاز سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.
ويستعرض في التقرير التالي أبرز األحداث في الرياضة
العراقية خالل عام :2018
رفع الحظر
م��ن أه��م اإلنج��ازات واألح��داث الت��ي تحقق��ت ف��ي الع��ام
الحال��ي ه��و رف��ع الحظ��ر ع��ن  3م��دن عراقي��ة بات��ت مؤهلة
الس��تضافة المباري��ات الدولي��ة ،وذلك بعد جه��ود مضنية
م��ن وزارة الش��باب والرياضة العراقي��ة واتحاد الكرة ،وبدعم
م��ن ال��دول الصديق��ة .وتمك��ن الع��راق م��ن كس��ب ق��رار
االتحاد الدولي لكرة القدم برفع الحظر عن المدن الثالث،
وت��م اس��تضافة بطول��ة الصداقة الدولية ف��ي البصرة والتي
توج بها المنتخب القطري.
تتويج آسيوي
شهد العام الحالي تتويج ثالث على التوالي لفريق القوة
الجوية بلقب كأس االتحاد اآلسيوي ،ولكن اللقب األخير
كان بنكه��ة مختلف��ة ،ألن��ه ج��اء ف��ي المالع��ب العراقي��ة،
وبع��د ق��رار رف��ع الحظر ع��ن ملعب جذع النخل��ة في مدينة
البصرة.
وس��يبقى هذا اإلنجاز خالدًا في تاريخ الرياضة العراقية،
بع��د أن ت��وج الفري��ق باللق��ب ف��ي  3م��دن مختلف��ة عل��ى
التوالي.
افتتاح ملعب النجف
ش��هد الع��ام الحال��ي إضاف��ة ملع��ب جدي��د للخدم��ة وه��و
اس��تاد النج��ف ال��ذي يع��د ملع ًب��ا حيو ًي��ا ف��ي مدين��ة تض��م
مطار دولي ،وبالتالي س��يكون ً
مؤهل الس��تضافة الكثير من

المباريات الدولية.
وق��د يس��تضيف الع��راق بط��والت ،بع��د النهض��ة الكبي��رة
على مس��توى البنية التحتي��ة وبناء مجموعة من المالعب
المميزة ،ال سيما وأن قرار رفع الحظر أعاد بعض المالعب
إلى الخدمة الدولية.
 3ميداليات
حص��د الع��راق  3ميدالي��ات ف��ي دورة األلع��اب اآلس��يوية
بالعاصم��ة اإلندونيس��ية جاكرت��ا ،حي��ث أن األولى كانت
ذهبي��ة ع��ن طري��ق صف��اء راش��د بمنافس��ات رف��ع األثق��ال،
بينم��ا حق��ق زميل��ه س��لوان جاس��م ميدالي��ة فضي��ة أخ��رى
برفع األثقال.
ج��اءت الميدالي��ة الثالث��ة ع��ن طري��ق مصطف��ى كاظ��م
داغر الذي خطف فضية رمي القرص.
إقامة االنتخابات
تمكن��ت اللجن��ة األولمبية من تج��اوز األزمة الكبيرة التي
حدثت بعد أن أوقفت اللجنة نشاطها المالي واإلداري على
خلفية اعتبارها من الكيانات المنحلة.
وتداعي��ات القرار كانت كبي��رة وعلقت أغلب االتحادات
نش��اطاتها ،وبع��د المخاطب��ات والمراجع��ات انته��ت األزمة
والتزم��ت اللجن��ة األولمبي��ة بإج��راء انتخاب��ات االتح��ادات
الرياضية.
وتأم��ل األولمبي��ة أن تنه��ي ملفه��ا االنتخاب��ي ف��ي الع��ام
المقبل بتنظيم انتخابات المكتب التنفيذي للجنة.
المدرب األفضل
ترش��ح م��درب الق��وة الجوي��ة باس��م قاس��م لجائ��زة أفضل
مدرب في القارة اآلسيوية ،وحصل على المركز الثاني.
ويعد تصنيف باسم قاسم كثاني أفضل مدرب في القارة
الصفراء إنجا ًزا يحسب للمدرب وللكرة العراقية.
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والحضور خاص بالسيدات

رئيس اتحاد الكرة االيراني :منتخب ايران النسوي بكرة القدم
يواجه نظيره الروسي في طهران

س��يواجه منتخ��ب ايران النس��وي بكرة
الق��دم نظي��ره الروس��ي ،ه��ذا م��ا اعلن��ه
رئيس اتحاد كرة القدم االيراني مهدي
تاج.
وأض��اف :ان المب��اراة س��تجري عل��ى
ملع��ب ازادي بطه��ران ،ولك��ن الوق��ت
الدقيق لهذه المباراة لم يحدد بعد.

كم��ا اوض��ح رئي��س االتح��اد قائال :ان
المتفرجي��ن س��يكونون م��ن الس��يدات
فق��ط ،وس��يقتصر الحض��ور ف��ي ه��ذه
المب��اراة عل��ى العنص��ر النس��وي فق��ط،
حيث س��تكون فرصة جيدة الن يس��تقبل
ملع��ب ازادي الول م��رة مب��اراة خاص��ة
بالسيدات كالعبات ومتفرجات.

مشاركة  20فريقا في منافسات الشهيد هاشمي نجاد
الدولية للمصارعة
أعلن رئيس لجنة المصارعة
في مدينة بهش��هر في محافظة
مازن��دران (ش��مال) ش��هرام
جعفري عن مشاركة  20فريقا
محلي��ا وأجنبي��ا ف��ي الجولة الـ
 16لبطول��ة الش��هيد هاش��مي
نج��اد الدولي��ة للمصارعة التي
ستقام في بهشهر.
وخ�لال مؤتم��ر صحف��ي عقد
الس��بت لف��ت جعف��ري ال��ى أن
مصارعين من روسيا وأذربيجان
وتركمنس��تان
وتركي��ا
وجورجيا س��جلوا مش��اركاتهم في هذه
البطول��ة الدولي��ة حت��ى اآلن إل جان��ب
مش��اركات م��ن مختل��ف المحافظ��ات
اإليرانية.

يذك��ر أن بطول��ة الش��هيد هاش��مي
نج��اد الدولي��ة للمصارع��ة س��تقام ف��ي
دورتها السادس��ة عش��رة على مدى يومي
17و 18كان��ون الثاني/يناي��ر الق��ادم في
مدينة بهشهر شرقي مازندران.

رئيس االتحاد العراقي :نسعى لتحقيق إنجاز آسيوي
يث��ق عب��د الخال��ق مس��عود رئي��س
االتح��اد العراق��ي لك��رة القدم ،ف��ي قدرة
منتخ��ب ب�لاده عل��ى تحقي��ق طف��رة
جدي��دة للك��رة العراقي��ة خالل النس��خة
المقبل��ة م��ن بطول��ة كآس أم��م آس��يا،
المق��رر إقامته��ا ف��ي اإلم��ارات خ�لال
الفترة من  5يناير /كانون ثان إلى أول
فبراير/شباط.
ويلع��ب العراق ف��ي المجموعة الرابعة
الت��ي تض��م إي��ران وفيتن��ام واليم��ن،
وس��يبدأ أس��ود الرافدي��ن مبارياته��م ف��ي
البطول��ة بمواجه��ة فيتن��ام عل��ى س��تاد
مدينة زايد الرياضية.
وأكد مس��عود في تصريحات صحفية
م��ن العاصم��ة القطري��ة الدوح��ة عل��ى
هام��ش معس��كر الفري��ق اإلع��دادي
اس��تعدادا لنهائي��ات البطول��ة« :وصلن��ا

لمرحلة متقدمة من التحضيرات ،وبات
الفريق جاه ًزا من اآلن لخوض التحدي
اآلس��يوي ال��ذي نتطلع خالل��ه لتحقيق
إنجاز يليق بالكرة العراقية”.
وأض��اف مس��عود« :معس��كر الدوح��ة
حق��ق األهداف المرج��وة منه حتى اآلن
بالنس��بة للجه��از الفن��ي م��ن الناحي��ة
الفني��ة والبدني��ة أيض��ا حي��ث خضن��ا
مباراتي��ن وديتي��ن م��ع منتخب��ي الصين
وفلس��طين وفزنا فيهم��ا واطمأن الجهاز
الفني على جميع عناصر الفريق”.
وتاب��ع قائ�لا« :طموحاتن��ا كبي��رة
ج��دا ف��ي كأس آس��يا باإلم��ارات ومث��ل
أي بطول��ة يش��ارك فيها أس��ود الرافدين
نه��دف للمنافس��ة والوص��ول للموق��ع
ال��ذي يؤم��ن لن��ا إنج��ازا يرض��ي طم��وح
الجماهير والشارع الرياضي العراقي».

اجملرية زسانيت جاكابفي ..بوشكاش الكرة النسائية

ال ت��زال المهاجم��ة المجري��ة الدولي��ة،
زس��انيت جاكابف��ي ،تتمس��ك بحل��م
مش��اركة منتخبه��ا الوطن��ي النس��ائي ف��ي
البط��والت الدولي��ة مث��ل كأس العال��م
للسيدات ودورة األلعاب األولمبية.
وال ش��ك أن تحقي��ق ه��ذا الحل��م يحت��اج
إل��ى تصدي��ر العدي��د من العب��ات المجر إلى
الدوري��ات األوروبي��ة القوي��ة ،وذل��ك وف ًق��ا
لتصريح��ات جاكابفي الت��ي أكدت «لدينا
دوري محل��ي الئ��ق فني �اً ،ولكن نح��ن بحاجة
إل��ى تصدي��ر المزي��د م��ن الالعبين الش��ابات
إلى الدوريات القوية».
عام��ا)،
ونال��ت المهاجم��ة جاكابف��ي (ً 28

م��ن إع�لام وجماهي��ر بالده��ا لق��ب
«بوش��كاش الكرة النس��ائية» بفضل
نجاحه��ا ف��ي االحت��راف بال��دوري
األلمان��ي للس��يدات ف��ي  ،2009م��ع
فري��ق فولفس��بورج ،لتف��وز بلق��ب
ال��دوري  3مرات ،قب��ل أن تتمكن من
أن تك��ون أول العب��ة مجري��ة تف��وز
بلق��ب دوري أبط��ال أوروبا للس��يدات
مرتين في  2013و.2014
ولع��ل نجاحاته��ا في فولفس��بورج،
ق��د ش��جعت بقية األندي��ة األلمانية
عل��ى التعاق��د م��ع بع��ض العب��ات
المج��ر ،منه��ن المهاجم��ة إري��كا
س��يزو ،م��ع فري��ق لوكوموتي��ف
اليبزي��ج األلمان��ي ،لتؤك��د
جاكابف��ي بالق��ول «ال ش��ك أن الالعب��ات
الش��ابات يمتلك��ن فرص��ة أكب��ر لتحقي��ق
أحالمهن ،لديهن الفرصة لبدء التدريب مع
األندية الكبرى في سن مبكر».
وح��ول طموحاته��ا ف��ي الع��ام الجدي��د م��ع
فولفس��بورج ،أوضح��ت عزمه��ا الف��وز بلق��ب
دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة.
ونوه��ت «مواجه��ة لي��ون الفرنس��ي ف��ي
رب��ع النهائ��ي ،ليس��ت س��هلة ،ولكن نتمس��ك
بهدفنا في الوصول إلى المباراة النهائية في
بودابس��ت ،س��يكون نهائي األبطال في بلدي،
ولهذا متحمسة لتحقيق هذا الهدف».

