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على موقع : AFC

ونساء
عام  2018م  ..تربع كرة الصاالت االيرانية رجا ًال
ً
على العرش والوصافة لبرسبوليس

اش��ار موق��ع « »AFCاالتح��اد االس��يوي
لك��رة الق��دم ال��ى االنج��ازات الت��ي تحقق��ت
ف��ي ع��ام  2018ونح��ن ف��ي بداي��ة الع��ام
الجدي��د  ،2019وتط��رق الى البطوالت التي
اقيمت في هذا العام ش��هرياً ،وكانت ايران

متربع��ة على عرش ك��رة الصاالت بفئتيها
ذك��وراً واناثا ،باالضاف��ة الى حصول فريق
برس��بوليس وللم��رة االول��ى عل��ى مرك��ز
الوصيف في دوري ابطال اسيا بكرة القدم.
وفيم��ا يل��ي م��ا ج��اء ف��ي الموق��ع وحس��ب

االشهر:
يناي��ر :حص��ول اوزبكس��تان عل��ى بطول��ة
اس��يا لالعم��ار تح��ت  23س��نة بك��رة الق��دم
للمرة االولى.
فبراير :تربع منتخب ايران للصاالت على

العرش االسيوي للمرة .12
م��ارس :اس��تكمال  24منتخب �اً لنهائي��ات
كأس االم��م االس��يوية ،بمش��اركة
ثالث��ة منتخب��ات الول م��رة ه��ي :اليم��ن –
قرقيزستان – الفلبين.

وتكتب تاريخ ًا جديد ًا اليران في اللعبة..

بنهاية عام  2018م ..

«سارا خادم الشريعة» تحرز لقب بطولة العالم
للشطرنج السريع والخاطف

كرة القدم الشاطئية االيرانية باملركز الثاني
عاملياً واالولى آسيوياً

اح��رزت االيراني��ة «س��ارا خ��ادم الش��ريعة» لق��ب بطول��ة العال��م للش��طرنج الت��ي اقيمت في
مدينة سان بطرسبورغ الروسية في مجموع مسابقتي الشطرنج السريع والخاطف.
وبع��د ان ان حصل��ت «س��ارا خ��ادم الش��ريعة» عل��ى لق��ب الوصاف��ة في مس��ابقتي الش��طرنج
الس��ريع والخاط��ف ،نال��ت لق��ب بطولة العالم الش��املة ،وحصلت على جائ��زة قدرها  40ألف
دوالر.
وكانت «خادم الشريعة قد حصلت على مبلغ  55الف دوالر بعد فوزها بلقبي الوصافة في
مسابقتي الشطرنج السريع والخاطف.
وجاءت «سارا خادم الشريعة» في المركز الثاني في مسابقة الشطرنج الخاطف بحصولها
عل��ى  13نقط��ة م��ن اص��ل  ،17وفازت بالمرك��ز االول الروس��ية «الغنو» برصي��د  13.5نقطة ،
وحل��ت الصيني��ة «تينج��ي ل��ي» برصي��د  .12.5ويعتبر ه��ذا االنجاز االول في تاريخ المس��ابقة
اليران ،وبهذا كتبت سارا تاريخاً جديداً للعبة.

بنهاي��ة ع��ام  2018اص��در االتح��اد الدولي لكرة القدم الش��اطئية التصني��ف الدولي االخير
لع��ام  2018م ،وج��اء منتخ��ب ايران بكرة القدم الش��اطئية في هذا التصنيف ثانياً على العالم
واالول على اسيا.
وه��ذه ه��ي الم��رة االول��ى الت��ي يصل فيه��ا منتخب اي��ران في ه��ذه اللعبة الى ه��ذا المركز
عالمي �اً ،حي��ث حص��ل على  2568نقط��ة مقابل  3800نقطة حصل عليه��ا المنتخب البرازيلي
والذي تربع على مركز الصدارة.
وج��اءت البرتغ��ال بالمرك��ز الثالث وروس��يا رابعاً ،فيم��ا حلت ايطالي��ا بالمركز الخامس،
وم��ن ث��م ج��اءت كل من (تاهيتي – باراغواي  -سويس��را  -اس��بانيا  -الس��نغال) في المراكز
من السادس وحتى العاشر.
أم��ا بالنس��بة الس��يا والتي حل فيه��ا منتخب ايران بالكرة الش��اطئية بالمرك��ز االول ،فقد
جاءت منتخبات اليابان واالمارات بالمركزين الثاني والثالث.

مايو :س��حب قرعة كأس االمم االسيوية
بكرة القدم.
ماي��و :ترب��ع منتخب ايران بك��رة الصاالت
للس��يدات عل��ى الع��رش االس��يوي للم��رة
الثانية على التوالي.
جوني��و :اس��تدعاء  15حكم �اً للمش��اركة
في بطولة كأس العالم.
جوني��و :حض��ور  5منتخب��ات م��ن اس��يا
للم��رة االول��ى ف��ي نهائي��ات كاس العال��م،
وحضور اليابان في دور ال.16
اغس��طس :فري��ق م��س س��ونغون االيران��ي
يتربع على العرش االسيوي بكرة الصاالت.
س��بتمبر :منتخ��ب كوري��ا الجنوبي��ة
االولمب��ي يحص��ل عل��ى ذهبية ك��رة القدم
في االلعاب االسيوية.
اكتوب��ر :افتت��اح البناي��ة الجدي��دة

لالتح��اد االس��يوي بك��رة الق��دم م��ن قب��ل
رئيس االتحاد الدولي «جياني اينفانتينو»
ورئيس االتحاد االسيوي «الشيخ سلمان».
نوفمبر :فوز الفريق الياباني «كاش��يما»
ببطول��ة دوري ابط��ال اس��يا للم��رة االول��ى،
بع��د فوزه ف��ي النهائي من مجم��وع مباراتي
الذه��اب واالي��اب ام��ام فري��ق برس��بوليس
االيراني.
نوفمب��ر :مراس��يم اعطاء جوائ��ز لالعبين
والمتميزي��ن ف��ي مج��ال الرياض��ة عل��ى
العموم آس��يوياً ،والت��ي اقيمت في العاصمة
العمانية مسقط.
ديس��مبر :حص��ول ن��ادي العي��ن االماراتي
عل��ى المرك��ز الثان��ي ف��ي بطول��ة كأس
العال��م لالندي��ة بع��د خس��ارته ف��ي النهائ��ي
امام نادي ريال مدريد.

في بطولة غرب اسيا

االيراني «محمد حسني كلبرور» یحصد ذهبیة وزن  89كغم لرفع االثقال
ف��از الرب��اع االیراني للوزن « 89محمد
حس��ین كلب��رور» بالمیدالی��ة الذهبی��ة
ف��ي فئت��ي الش��باب والكب��ار ضم��ن
منافس��ات بطولة اندیة غرب اس��یا لرفع
االثقال المقامة في البحرین.
وتواصل��ت منافس��ات البطول��ة للی��وم
الثان��ي ی��وم االح��د بمدین��ة المنام��ة
البحرینی��ة ،ف��ي ث�لاث فئ��ات الناش��ئین

والشباب والكبار؛ حیث فاز الرباع كلبرور
م��ن فریق القوة البری��ة للجیش االیراني
بالمیدالی��ة الذهبی��ة له��ذه المنافس��ات.
ویش��ارك ف��ي مس��ابقات اندیة غرب اس��یا
لرف��ع االثقال المقام��ة في البحرین 181
العب��ا والعب��ة ل��دى  17فریقا م��ن  8دول،
وهي البحرین واالردن وفلسطین والیمن
والكویت وایران والعراق وسوریا.

إنجاز  2007يسيطر على عقل العراق قبل كأس آسيا

مانشستر سيتي يستعيد الوصافة أستراليا تلوث مسيرة منتخب عُ مان على مدى عام كامل ريال مدريد يزين إنجازات 2018
تع��رض المنتخ��ب العمان��ي لخس��ارة الدخول في أجواء المباراة.
بالجلوس على عرش اللعب النظيف
بالفوز على ساوثهامبتون
غياب الحبسي
ثقيل��ة األحد ،عل��ى يد نظيره األس��ترالي

ع��اد مانشس��تر س��يتي لطري��ق االنتص��ارات
األحد بالفوز على مضيفه س��اوثهامبتون (،)1-3
لحساب الجولة الـ 20من البريميرليج.
وكان الس��يتي ق��د س��قط ف��ي ف��خ الهزيم��ة في
آخ��ر مباراتي��ن بالمس��ابقة ،عل��ى ي��د كريس��تال
باالس ( ،)2-3وليستر سيتي(.)1-2
وأح��رز أه��داف الس��يتي كل م��ن ،ديفيد س��يلفا،
وجيم��س وارد-ب��راوس ،الع��ب س��اوثهامبتون
(بالخط��أ ف��ي مرم��اه) ،وس��يرجيو أجوي��رو ،ف��ي
الدقائ��ق ( 10و 45و ،)3+45بينم��ا ج��اء ه��دف
س��اوثهامبتون عب��ر بيير هويبيرج ف��ي الدقيقة .37
وبذل��ك ،ارتف��ع رصي��د مانشس��تر س��يتي إل��ى 47
نقطة ،ليستعيد وصافة البريميرليج ،بينما توقف
ساوثهامبتون عند  15نقطة ،في المركز الـ.17
ه��ذا وكان��ت نتائ��ج المباري��ات االخ��رى
كالتالي:
كريستال باالس صفر  -تشيلسي 1
بيرنلي  - 2وستهام صفر
مانشستر يونايتد  - 4بورنموث 1

بخماس��ية نظيفة ،استعدادا لبطولة آسيا
.2019
وتعد هذه أكبر هزيمة يتلقاها منتخب
عم��ان ،منذ الس��قوط أمام أوزبكس��تان في
عام  2001بخماسية ً
أيضا.
وانهال��ت االنتق��ادات عل��ى م��درب
المنتخ��ب بي��م فيربي��ك ،بع��د الخس��ارة
الثقيل��ة أم��ام الكنغ��ر األس��ترالي ،وفيم��ا
يلي نستعرض أهم أسباب هذه الخسارة:
خيارات الالعبين
توجه��ت أصاب��ع االته��ام للم��درب
فيربيك ،بس��بب خيارات التشكيلة ،حيث
غاب الالعب س��عد س��هيل عن المش��اركة
م��ع فريق��ه النص��ر الس��عودي من��ذ كأس
الخلي��ج «الفارس��ي» الس��ابقة ،كم��ا أن
الالع��ب محم��د الش��يبة عائ��د لت��وه م��ن
اإلصاب��ة ورغ��م ذل��ك ت��م إقحام��ه ف��ي
المب��اراة ،إضاف��ة إل��ى ابتع��اد المهاج��م
خال��د الهاج��ري عن التس��جيل من��ذ فترة
طويلة.
التأخير
تأخ��ر وص��ول منتخ��ب ُعم��ان لملع��ب
المباراة ،بس��بب التأخر ف��ي االنطالق من
أب��و ظب��ي إلى دب��ي ،حي��ث تحت��اج الرحلة
لقراب��ة س��اعتين م��ن الزم��ن ،حي��ث كان
الوص��ول قب��ل حوال��ى س��اعة فق��ط م��ن
انطالق��ة المب��اراة ،مم��ا أث��ر عل��ى ق��درة
الفري��ق عل��ى أخذ قس��ط م��ن الراحة قبل

وض��ع تأث��ر المنتخ��ب العمان��ي بغي��اب
قائده علي الحبسي ،حارس المرمى الذي
يعتبر قائدا للفريق ،بسبب اإلصابة ،ورغم
ظه��ور الح��ارس البدي��ل فاي��ز الرش��يدي
بش��كل جي��د ف��ي المباري��ات الس��ابقة ،إال
أن��ه ل��م يظه��ر بالمس��توى المأم��ول أم��ام
استراليا.
خسارة بعد  370يوما
تلق��ى منتخ��ب عم��ان  5أه��داف بع��د
فت��رة طويل��ة تج��اوزت  370يوم��ا ب�لا
خس��ارة ،وبالتحديد منذ  22ديسمبر من
ع��ام  ،2017ولك��ن ج��اءت الضرب��ة قاس��ية
وموجعة من أس��تراليا ال��ذي لم يفز بهذه
النتيجة خالل  8مواجهات سابقة ،كانت
أقس��اها الخس��ارة برباعي��ة نظيف��ة ف��ي
نهائيات آسيا  2015في استراليا.
ورغ��م ان فيربي��ك عم��ل ف��ي الفت��رة
الس��ابقة على تشكيل قوة دفاعية وصالبة
جداري��ة ،وعم��ل عل��ى غي��اب األخط��اء
الدفاعي��ة وع��دم تلق��ي األه��داف ،اال ان��ه
تلقى خمسة أهداف لم يتلقاها في أكثر
من  10مباريات سابقة بشكل مجتمع.
انتهت موقعة استراليا بكافة السلبيات،
ولك��ن األه��م ه��و االس��تفادة منه��ا
ومعالجته��ا قب��ل انط�لاق كأس آس��يا،
وإع��ادة االبتس��امة ال��ى الجماهي��ر الت��ي
صب��ت ج��ام غضبه��ا عل��ى المنتخ��ب م��ن
خالل وسائل التواصل االجتماعي.

حققت  4فرق على رأس��ها ريال مدريد في
رقم��ا
الدوري��ات األوروبي��ة الخمس��ة الكب��رى ً
ممي ًزا خالل عام . 2018
وذك��رت صحيف��ة «ماركا» اإلس��بانية أن
أندي��ة ري��ال مدريد ،إس��بانيول ،ري��ال بيتيس
وبوروس��يا مونش��نجالدباخ ل��م يتلق العبوها
أي بطاقة حمراء خالل عام .2018
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن ري��ال مدري��د
يمتل��ك أفضلي��ة ع��ن الف��رق الثالث��ة ،ألن��ه
لعب مباريات أكثر ،حيث ش��ارك الميرنجي
ف��ي دوري أبط��ال أوروبا حتى ال��دور النهائي،
ولع��ب الس��وبر األوروب��ي وكأس العال��م
لألندية.
جدي��ر بالذكر أن ري��ال مدريد حصل هذا
الع��ام على لقب دوري األبطال للمرة الثالثة
عل��ى التوال��ي ،كم��ا أن��ه ت��وج ب��كأس العالم
لألندية.

يدخ��ل منتخب العراق كأس أمم آس��يا
المق��رر انطالقه��ا الش��هر الحال��ي ف��ي
اإلم��ارات ،وه��و يأم��ل تك��رار إنج��از ،2007
حي��ن حص��د اللق��ب للم��رة الوحي��دة ف��ي
تاريخ��ه .وتمل��ك كتيبة أس��ود الرافدين
العدي��د م��ن الالعبي��ن المميزي��ن ،لع��ل
أبرزه��م عل��ي عدن��ان الع��ب أتالنت��ا
اإليطال��ي .وفيما يلي حقائق عن منتخب
العراق لكأس آسيا لكرة القدم :2019
تصنيف الفيفا 88 :عالميا و 11آسيويا
البطوالت السابقة:
ب��دأ العراق المش��اركة في كأس آس��يا
اعتب��ارا من نس��خة  1972في تايالند حين
خ��رج م��ن دور المجموع��ات دون أن يحقق
أي فوز .احتل المنتخب العراقي المركز
الراب��ع بع��د  4س��نوات الحق��ة ف��ي إي��ران،
وعق��ب غياب��ه عن البطولة ف��ي الفترة من
 1980إل��ى  ،1992ع��اد الع��راق ليخ��رج م��ن
دور الثمانية ثالث مرات متتالية في 1996
و 2000و.2004
وحق��ق الع��راق أفض��ل إنجازات��ه ف��ي
 ،2007عندم��ا أقيم��ت البطول��ة ف��ي أرب��ع
دول ،حي��ن خال��ف التوقعات ليحرز اللقب
عقب فوزه في النهائي على السعودية بعد
مس��يرة مذهلة .واحتل المنتخب العراقي
المركز الرابع في النس��خة الماضية في
أستراليا قبل أربع سنوات.
المدرب السلوفيني :سريتشكو كاتانيتش
تول��ى كاتانيت��ش ( 55عام��ا) كثي��ر
الترح��ال قي��ادة الع��راق ف��ي أغس��طس/
آب الماض��ي بعق��د يمت��د لث�لاث س��نوات
خلف��ا لباس��م قاس��م ،وس��تكون أول مهم��ة
كبي��رة للمدرب الس��لوفيني ف��ي اإلمارات
الت��ي ق��اد منتخبه��ا الوطني م��ن قبل بين
 2009و .2011ق��اد كاتانيت��ش منتخ��ب
ب�لاده س��لوفينيا ف��ي فترتي��ن مختلفتين،
وكان��ت الثاني��ة لم��دة أرب��ع س��نوات بي��ن
 2013و 2017كما عمل أيضا مع منتخب
مقدونيا وأولمبياكوس اليوناني.

أهم العب :علي عدنان
س��يكون الظهي��ر األيس��ر البال��غ م��ن
العم��ر  24عام��ا االس��م األبرز في تش��كيلة
العراق في كأس آس��يا مع غياب جاس��تن
مي��رام ال��ذي يلعب ف��ي ال��دوري األمريكي
بس��بب اإلصابة .ويلع��ب عدنان في أتالنتا
اإليطال��ي مع��ارا م��ن أوديني��زي ،وه��و
الالع��ب الوحي��د ضم��ن تش��كيلة الع��راق
ال��ذي يلع��ب ف��ي إح��دى بط��والت ال��دوري
األوروبية الكبرى .صنع عدنان اسمه حين
س��اهم في وصول منتخب العراق للش��باب
إل��ى قب��ل نهائ��ي كأس العال��م تح��ت 20
عاما في تركيا عام .2013
طريقة التأهل:
حج��ز الع��راق مكان��ه ف��ي نهائي��ات
كأس آس��يا ف��ي  2016ضم��ن أفض��ل ف��رق
احتل��ت المرك��ز الثان��ي في ال��دور الثاني
للتصفي��ات الت��ي كان��ت تؤه��ل أيض��ا
لنهائي��ات كأس العال��م  .2018واحت��ل
الع��راق المرك��ز الثان��ي ف��ي المجموع��ة
السادس��ة بف��ارق نقطتي��ن خل��ف تايالن��د
المتص��درة ،ومتقدم��ا على فيتنام وتايوان
وإندونيسيا التي استبعدت الحقا وألغيت
نتائجه��ا بع��د أن أوقفه��ا االتح��اد الدول��ي
(الفيفا) بسبب التدخل الحكومي.
الفرص:
يلع��ب الع��راق ف��ي المجموع��ة الرابع��ة
الت��ي تض��م أيض��ا إي��ران وفيتن��ام واليمن،
وم��ع توق��ع تص��در المنتخ��ب اإليران��ي
للمجموع��ة س��يكون ه��دف الع��راق عل��ى
األق��ل التأه��ل ل��دور الس��تة عش��ر ف��ي
المرك��ز الثان��ي أو ضم��ن أفض��ل ف��رق
تحتل المركز الثالث.
يب��دأ المنتخ��ب العراق��ي مش��واره أم��ام
فيتنام قبل أن يواجه اليمن ويختتم الدور
األول بلقاء القمة ضد إيران.
س��تكون الس��عودية ضم��ن المنافس��ين
المحتملي��ن للع��راق ف��ي دور الس��تة عش��ر
إذا احتل المركز الثاني في مجموعته.

