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كريستيانو :لست مناف ًقا ..وعشت أفضل لحظاتي في 2018

ناشئة ايران يتربعون على العرش العاملي للكرة الطائرة
أعل��ن اإلتح��اد الدول��ي للك��رة الطائ��رة
الثالثاء اليوم االول من السنة الجديدة عن
إرتق��اء المنتخ��ب االيران��ي للك��رة الطائ��رة
للناش��ئين مركزين ليفوز بالمركز االول
عالمي��ا ،وتص��دُّره قائم��ة التصني��ف الدولي
في اللعبة لهذه الفئة العمرية.
واعل��ن االتح��اد الدول��ي للك��رة الطائرة
خ�لال تصنيف��ه الجدي��د لمنتخب��ات
الناشئين في الكرة الطائرة ،ان المنتخب
االيران��ي للناش��ئين تح��ت س��ن  19س��نة
حص��ل عل��ى  122نقطة ليحت��ل المركز
االول عالميا.
وكان المنتخ��ب االيران��ي ق��د ف��از
بالمرك��ز األول ف��ي بطول��ة العال��م ع��ام
2017وحص��ل عل��ى المرك��ز الثال��ث
آسيوياً عام .2018

استعداد ًا لخوض نهائيات كأس آسيا

منتخب ايران يهزم قطر في مباراة ودية
دولية بكرة القدم

ف��از المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي لك��رة الق��دم عل��ى نظي��ره القط��ري  1-2ف��ي عق��ر داره في
المب��اراة الودي��ة الت��ي ج��رت مس��اء االثني��ن ف��ي الدوح��ة ،وانته��ى الش��وط االول م��ن المباراة
بالتعادل بهدف واحد لكل منهما.
س��جل هدف��ي اي��ران مه��دي طارم��ي ( )17وس��ردار آزمون ( ،)46فيما س��جل حس��ن الهيدوس
هدف قطر الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة .44
وطرد حكم المباراة العماني العب المنتخب القطري بيدرو ميغويل في الدقيقة .54
وتأتي هذه المباراة في اطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس آسيا التي تقام
في االمارات وتنطلق منافساتها يوم السبت المقبل  5يناير  /كانون الثاني .2019
وتلع��ب اي��ران اول��ى مبارياتها يوم االثنين الق��ادم  7يناير/كانون الثان��ي امام اليمن ضمن
المجموعة الرابعة التي تضم ايضا فيتنام والعراق.

أنس جابر تطمح في دخول
نادي العشرين بـ 2019
َّ
أك��دت التونس��ية أن��س جاب��رَّ ،أنه��ا
تطم��ح ف��ي أن تك��ون ضم��ن أفض��ل 20
العب��ة تن��س على مس��توى العالم ،خالل
العام الجديد.
وقال��ت جابر« :قمت بتحضيرات جيدة
للموس��م الجديد ،وأنا عاقدة العزم على
الذه��اب بعي��دًا ف��ي أول بطول��ة أش��ارك
فيه��ا بالع��ام الجدي��د ،وه��ي بطول��و
شانزهان الصينية».
وأض��اف «كم��ا أطم��ح ف��ي أن أحق��ق
قفزة في الترتيب العالمي ،ودخول نادي
العش��رين» .كان��ت أن��س جاب��ر نجح��ت
اإلثني��ن ،في إزاح��ة المصنفة  40عالم ًيا
الصيني��ة ش��واي زهانج بال��دور األول من
بطول��ة ش��انزهان الصيني��ة الت��ي تبل��غ
قيمة جوائزها المالية  750ألف دوالر.
َّ
ومك��ن هذا الفوز أنس جابر ،من القفز
للمركز الـ 57عالم ًيا ،وهو أفضل ترتيب
في مسيرتها حتى اآلن.
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منتخب لبنان يحلم بتجاوز الدور األول في أمم آسيا
بعد نحو عقدين على مش��اركته األولى والوحيدة في بطوالت كأس آس��يا ،يعود المنتخب
اللبناني إلى الظهور في البطولة القارية بطموح العبور إلى الدور الثاني ،بعدما فشل في هذا
خالل مشاركته األولى.
ورغ��م كون��ه بعي��دا ع��ن دائ��رة الترش��يحات للمنافس��ة عل��ى اللق��ب ،أو عل��ى األق��ل الوص��ول
لألدوار النهائية ،يرى المنتخب اللبناني والعبوه أن الفرصة مواتية لتحقيق ما لم يحققه في
مشاركته الوحيدة السابقة بالبطولة عام . 2000
والحقيق��ة أن مس��يرة الفري��ق ف��ي التصفي��ات المؤهل��ة ل��كأس آس��يا  2019ق��د تك��ون الحاف��ز
والداف��ع الق��وي للفري��ق ،للبح��ث ع��ن نتائ��ج جي��دة ف��ي النهائي��ات واجتي��از ال��دور األول (دور
المجموعات) للمرة األولى في تاريخه.
وح��ل المنتخ��ب اللبنان��ي ثاني��ا ف��ي مجموعت��ه بال��دور الثان��ي م��ن التصفي��ات المش��تركة
المؤهلة لكأس العالم  2018بروسيا ،وكأس آسيا  2019حيث حصد  11نقطة بفارق  13نقطة
خلف منتخب كوريا الجنوبية.
ومع فشل الفريق في العبور إلى مرحلة التأهيل لكأس العالم ،ظهر المنتخب اللبناني بشكل
أفضل كثيرا في الجزء الثاني من التصفيات ،ليشق طريقه إلى نهائيات كأس آسيا بنجاح،
بعدما تصدر مجموعته في الدور الثالث من التصفيات برصيد  16نقطة وبفارق  5نقاط أمام
كوري��ا الش��مالية .وخ�لال مس��يرته ف��ي ه��ذه المرحل��ة األخيرة م��ن التصفيات ،حق��ق الفريق
الف��وز ف��ي  5مباري��ات وتعادل في واحدة ولم يخس��ر أي مباراة ،وس��جل العب��وه  14هدفا واهتزت
ش��باكه  4م��رات فق��ط .ولهذا ،يتطلع المنتخ��ب اللبناني إلى ترجمة تألق��ه في هذه المرحلة
م��ن التصفي��ات إلى مش��اركة جيدة ف��ي النهائيات والعبور إلى الدور الثان��ي (دور الـ )16كحد
أدن��ى أله��داف الفريق في هذه النس��خة من البطولة والتي تس��تضيفها اإلم��ارات من الخامس
من كانون ثان/يناير الحالي إلى أول شباط/فبراير المقبل.
والحقيقة أنها المرة األولى التي يتأهل فيها المنتخب اللبناني إلى البطولة اآلس��يوية عبر
التصفي��ات ،حي��ث كان��ت مش��اركته الوحي��دة الس��ابقة ف��ي البطول��ة دون خ��وض التصفيات،
وذلك عندما استضافت بالده البطولة عام . 2000
ورغم خوضه نسخة  2000على ملعبه ووسط جماهيره ،فشل الفريق وقتها في تحقيق أي فوز
حيث تعادل في مباراتين ،وخسر مباراة واحدة ليودع البطولة من دورها األول.
ويعتم��د الم��درب المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش ،المدير الفني للمنتخب اللبناني على
مجموعة متميزة من الالعبين الذين ينشط معظمهم في الدوري اللبناني.
ويبرز من هؤالء الالعبين حس��ن معتوق 31 ،عاما ،مهاجم النجمة اللبناني ،وقائد المنتخب
اللبناني ومعتز الجنيدي مدافع األنصار اللبناني.

سولسكاير يحشد أسلحة مانشستر يونايتد ملواجهة نيوكاسل
اس��تقر أولي جونار سولس��كاير ،المدير
الفن��ي لمانشس��تر يونايت��د ،عل��ى قائم��ة
فريق��ه لمب��اراة نيوكاس��ل المق��ررة اليوم
األربع��اء على ملعب س��انت جيمس بارك،
في الجولة الـ 21من البريميرليج.
وذكر موقع «مانشستر إيفنينج نيوز»،
القائم��ة المحتمل��ة للش��ياطين الحم��ر،
والت��ي ستش��هد غي��اب إيري��ك بايل��ي،
بع��د ط��رده ف��ي مب��اراة بورنم��وث بالجولة
الماضية.
وج��اءت القائم��ة المتوقع��ة لمانشس��تر
يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى :دي خيا ،روميرو
الدف��اع :يون��ج ،دال��وت ،دارمي��ان ،جون��ز،
لينديلوف ،لوك شاو
الوس��ط :ماتيت��ش ،فيالين��ي ،هيري��را،
بوجبا ،ماتا
الهج��وم :لينج��ارد ،سانش��يز ،مارس��يال،
راشفورد ،لوكاكو
وبذل��ك ينه��ي سولس��كاير ،الش��كوك
ح��ول مش��اركة راش��فورد ،والذي توقع��ت بعض التقاري��ر غيابه عن المباراة بس��بب اإلصابة
التي تعرض لها أمام بورنموث ،في الجولة الماضية.
جدير بالذكر أن مانشس��تر يونايتد يحتل المركز الس��ادس برصيد  35نقطة ،بفارق 3
نقاط خلف آرسنال الخامس.

بالكوود يتعملق ويقود
ديفلز لفوز ساحق على فانكوفر
واص��ل مكين��زي بالك��وود ،بدايت��ه
الرائع��ة بعدم��ا أنق��ذ مرم��اه م��ن 25
محاول��ة ،ل ُيصب��ح أول ح��ارس صاعد في
تاري��خ فريق��ه نيوجي��رزي ديفل��ز يخ��رج
بش��باك نظيف��ة بمباراتي��ن متتاليتي��ن،
بعدم��ا ق��اده للف��وز ( )0-4عل��ى فانكوف��ر
كانوك��س ،مس��اء اإلثني��ن ،ف��ي دوري
هوكي الجليد ألمريكا الشمالية.
واالنتصار ،هو الثالث على التوالي في
المسابقة لديفلز ،والثامن على التوالي
على كانوكس.
وخ��رج بالكوود بش��باك نظيفة للمرة
الثاني��ة في أرب��ع مباري��ات خاضها فقط
منذ انتقاله إلى ديفلز قبل أسبوعين.
وف��از فلوري��دا بانث��رز ( )3-4بضرب��ات
الترجي��ح ،عل��ى ديتروي��ت رد وينج��ز،
وتف��وق ناش��فيل بريديت��ورز ( ،)3-6عل��ى
واش��نطن كابيتال��ز ،ل ُينهي سلس��لة من
 6هزائ��م .والهزيمة هي الثانية فقط في
 11مب��اراة لكابيتالز ،الذي أنهى سلس��لة
من  4انتصارات.

كش��ف البرتغال��ي كريس��تيانو
رونال��دو ،مهاج��م يوفنت��وس ،ع��ن
أفضل لحظاته خ�لال العام الماضي
.2018
وق��ال رونالدو ف��ي تصريحات نقلها
موق��ع «كالتش��يو ميركات��و»:
«أفضل لحظة في عام 2018؟ كانت
عن��د رف��ع كأس دوري أبط��ال أوروب��ا
للم��رة الخامس��ة ل��ي والثالث��ة عل��ى
التوال��ي م��ع ري��ال مدريد ،لك��ن ً
أيضا
ال أس��تطيع إغف��ال لحظ��ة وصول��ي
ليوفنت��وس ،حي��ث عاملون��ي بش��كل
جيد».
وأض��اف« :أش��عر بالحم��اس حي��ث
ألع��ب ك��رة الق��دم ف��ي مس��توى عال
كل ي��وم .أش��عر بذل��ك ألنن��ي أفع��ل ما أحبه كثي � ًرا كل يوم ،م��ا زلت أش��عر برغبتي في
القي��ام بأكب��ر ق��در م��ن التماري��ن ،مازلت أرغب في تحس��ين ومس��اعدة فريقي عل��ى الفوز
بالبطوالت» .وتابع« :أش��عر أنني أقوم بعمل جيد في جميع الجوانب وس��أوصل العمل في
مهووسا باأللقاب الفردية ،الشيء األكثر أهمية هو الفوز
هذا الطريق لعدة سنوات .لست
ً
بالبطوالت الجماعية ومساعدة الفريق».
وواصل الدون« :أنا لس��ت مناف ًقا وال أس��تطيع أن أخفي أنني أكون غير س��عيد عندما ال
أف��وز بالجوائ��ز ،لكنه��ا ليس��ت نهاي��ة العالم .أحترم قرار م��ن صوتوا ،لكن أعتق��د أن األرقام
تتح��دث عن نفس��ها» .وأتم رونالدو« :مزاع��م االغتصاب أضرت بي وبعائلتي التي انزعجت
م��ن تل��ك األخب��ار ،لكنهم يعرفون أنني لم أفعل ذلك أبدًا ،كنت هاد ًئا وواثق من أن كل
واضحا قري ًبا».
شيء سيكون
ً

دياز يبحث عن منزل في مدريد
اقت��رب ن��ادي ري��ال مدري��د ،من حس��م
التعاقد مع الالعب الشاب إبراهيم دياز،
من صفوف مانشستر سيتي ،خالل فترة
االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وبحسب صحيفة «ماركا» اإلسبانية،
ف��إن دي��از يُنهي حال ًي��ا تفاصي��ل انتقاله
للملك��ي ،الفت��ة إل��ى أن صاح��ب ال �ـ19
عام��ا ،يبح��ث ع��ن من��زل ف��ي العاصم��ة
اإلسبانية.
وأش��ارت الصحيف��ة ،إل��ى أن دي��از
س��يرتدي أح��د القميصي��ن  16أو ،21
موضحة أن يُفضل الرقم األخير.
وأف��ادت تقاري��ر صحفي��ة س��ابقة ،ب��أن
إدارة الس��يتي ،طلب��ت الحص��ول على 20
ملي��ون ي��ورو للتخل��ي ع��ن دي��از ،وال��ذي
ينته��ي عق��ده الصي��ف المقب��ل ،وبع��د
المفاوض��ات اس��تقر األم��ر عل��ى دفع 15
مليون يورو.
و ُيع��د دي��از من أب��رز المواه��ب الواعدة
ف��ي ق��ارة أوروبا ،وس��ينضم للفريق األول

بري��ال مدري��د ،ول��ن يلع��ب للكاس��تيا ،أو
يخرج لإلعارة ،بحسب الصحيفة.

اإلسبانية سالفادور ترفض التمييز بني الكرة النسائية والرجالية
أك��دت العب��ة الظهير األيمن اإلس��بانية ،أيس��ا س��الفادور ،أن إنج��از منتخبها في
الفوز بكأس العالم للناش��ئات  ،2018س��اهم في ارتفاع ش��عبية كرة القدم للس��يدات
في بالدها ،وتقبل المجتمع المحلي للكرة النسائية.
وكانت اإلس��بانية س��الفادور 17 ،عاما ،قد س��اهمت مع زميالتها في الفوز باللقب
العالمي ،بداية الش��هر الجاري ،في أوروجواي ،ليكون ثاني لقب دولي يفوز بها جيل
س��الفادور ،بع��د أن حق��ق كأس أم��م أوروب��ا  ،2018ف��ي ش��هر مايو/أي��ار الماض��ي في
ليتوانيا.
وأك��دت س��الفادور للصحيف��ة اإلس��بانية «الس بروفينس��ياس» اإلثني��ن« :لق��د
تحس��ن وض��ع ك��رة الق��دم النس��ائية في الب�لاد ،بع��د هذي��ن اإلنجازي��ن ،وأعتقد أن
المجتمع بدأ يتغير شيئا فآخر».
ورفض��ت العب��ة فري��ق فياري��ال اإلس��باني للس��يدات ،االعتقاد ب��أن الك��رة الرجالية
أكث��ر حماس��ا وإث��ارة من النس��ائية ،لترد« :أي ش��خص يحب كرة الق��دم لن يمانع
من مشاهدة مباراة رجالية أو نسائية ،األمر متشابه تماما ،فهي كرة قدم».
وح��ول انتش��ار ش��كاوى العب��ات كرة القدم النس��ائية م��ن مختلف الجنس��يات من
التنمر والسخرية والتي انتشرت في آخر أسبوعين ،أكدت« :أنا أتحدث عن نفسي،
ل��م أواج��ه أي مش��كلة من��ذ أن ب��دأت ف��ي لعب ك��رة الق��دم عندما كنت طفل��ة ،ولم
أسمع تعليقات عنصرية أو تمييز ،ولكن حدث العكس بتقديم الدعم والمساعدة».

ديل بوترو يعلن غيابه عن بطولة أستراليا املفتوحة

قمة مانشستر سيتي وليفربول تخطف األنظار في جولة الدوري اإلنجليزي

س��تكون األنظ��ار كله��ا موجه��ة ص��وب ملع��ب االتح��اد الذي
يحتض��ن القم��ة المنتظرة بين مانشس��تر س��يتي حامل اللقب،
وضيف��ه ليفرب��ول المتص��در غ��داً الخمي��س في المرحل��ة الـ 21

من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ويتص��در ليفرب��ول بس��جل خ��ال م��ن الهزائ��م ج��دول ترتي��ب
الدوري اإلنجليزي برصيد  54نقطة ،بفارق  7نقاط عن السيتي
أقرب مالحقيه ،والذي كان يتصارع بكل قوة مع ليفربول على
الصدارة قبل أن يتعثر في الفترة األخيرة.
الف��وز س��يقرب ليفربول بش��كل كبي��ر من اللق��ب الغائب عن
خزائن��ه من��ذ  ،1990كم��ا أن هزيمة الس��يتي س��تقلص فرصته
بشكل كبير في الدفاع عن اللقب.
وقال البلجيكي فينسنت كومباني قائد السيتي «نريد الفوز،
إنها واحدة من المباريات الكبرى التي تعيش من أجلها».
وحق��ق الفريق��ان الف��وز ف��ي الجول��ة الماضية حيث اكتس��ح
ليفرب��ول ضيف��ه آرس��نال  5ـ  ،1وف��از مانشس��تر س��يتي عل��ى
ساوثهامبتون  3ـ  ،1بعد أن خسر في المباراتين السابقتين.
وق��ال األلمان��ي يورجن كلوب مدرب ليفرب��ول «عندما ذهبنا
لملعب االتحاد العام الماضي كنا في المركز الرابع وهم في

المركز األول» ،وأضاف «لم يكن األمر في غاية األهمية لكننا
أردنا الفوز بالمباراة».
وأش��ار «نذه��ب إل��ى ملع��ب الس��يتي بص��رف النظ��ر ع��ن ف��ارق
النقاط ،سنحاول فقط تقديم أفضل ما لدينا».
وقد يفتقد اإلس��باني بيب جوارديوال مدرب مانشس��تر س��يتي
جهود العب وسطه البلجيكي كيفين دي بروين ،حيث غاب عن
أغلب مباريات فريقه هذا الموس��م بس��بب إصابتين مختلفتين
في الركبة كما غاب عن مباراة ساوثهامبتون.
وقال جوارديوال «ليس��ت مس��ألة كبيرة ،إصابة عضلية ،لكنه
أمر طبيعي بعد  3أو  4أشهر من الغياب بسبب اإلصابة».
وأوضح «ال يمكنني اإلجابة عما إذا كان بمقدوره المشاركة
أم ال ،سنرى ذلك».
ويلتقي اليوم األربعاء واتفورد مع مضيفه بورنموث وتشيلسي
مع ساوثهامبتون وبرايتون مع وست هام يونايتد ووولفرهامبتون
مع كريستال باالس وبيرنلي مع هيديرسفيلد.

أعل��ن األرجنتين��ي خ��وان مارت��ن ديل بوت��رو ،المصنف الخامس عالمي��ا اإلثنين ،غيابه عن
بطول��ة أس��تراليا المفتوح��ة للتن��س الش��هر المقب��ل ،لمواصل��ة تعافي��ه من إصابة بكس��ر في
ركبته ،تعرض لها خالل بطولة شنغهاي لألساتذة في أكتوبر /تشرين األول الماضي.
وق��ال دي��ل بوت��رو عب��ر حس��ابه عل��ى تويت��ر« :التعاف��ي م��ن اإلصاب��ة يس��ير بش��كل جي��د.
س��أخبركم في وقت الحق بموعد عودتي» .وأضاف «لألس��ف لن أش��ارك في بطولة أستراليا
المفتوح��ة .س��أفتقد المش��اركة ف��ي البطول��ة لكن��ي س��عيد بم��ا أحرزت��ه من تق��دم» .وعانى
الالع��ب األرجنتين��ي البال��غ عمره  30عاما ،من إصابات عدة في معصمه ،اس��تلزمت خضوعه
للعدي��د م��ن الجراح��ات خالل مس��يرته .وظهر ديل بوترو المعروف بقوة ضرباته بش��كل جيد
ف��ي  ،2018وأنع��ش مس��يرته حي��ث أح��رز لق��ب بطول��ة إندي��ان ويلز ف��ي م��ارس /آذار ،قبل بلوغ
نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر /أيلول الماضي.

