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التصنيف الجديد لالتحاد الدولي

ايران في املركز الخامس والعشرين عامليا في الشطرنج والثالث آسيوي ًا

حل��ت اي��ران ف��ي المرك��ز الخام��س والعش��رين عالمي��ا
والثالث آس��يويا حس��ب التصنيف الشهري الجديد لالتحاد
الدولي للشطرنج.
وحس��ب التصني��ف الجدي��د لالتح��اد الدول��ي للش��طرنج،
ج��اءت اي��ران ف��ي المرك��ز  25ف��ي العال��م و 3ف��ي آس��يا
بحصوله��ا عل��ى  2555نقطة ،بع��د ان كانت في بداية العام
 2015في المركز  51في العالم و 6في آسيا بحصولها على
 2479نقطة.
ويتصدر ترتيب الرجال في المسابقة القياسية للشطرنج،

النرويج��ي «ماغن��وس كارلس��ون» بط��ل العال��م الحال��ي
بحصول��ه عل��ى  2835نقط��ة ،يلي��ه االميرك��ي «فابيان��و
كارفان��ا» ف��ي المركز الثاني ( 2828نقطة) ،واالذربيجاني
«شهريار ممديارف» في المركز الثالث ( 2817نقطة).
وف��ي فئ��ة النس��اء مازال��ت الصيني��ة «ه��و يف��ان» تحت��ل
الص��دارة برصي��د  2662نقط��ة ،تليه��ا الصيني��ة «ج��و وان
ج��ون» بالمركز الثان��ي ( 2575نقطة) ،ثم االوكرانية «آنا
موزيتش��وك» بالمركز الثالث ( 2569نقطة)  ،فيما احتلت
االيراني��ة «س��ارا خ��ادم الش��ريعة» المرك��ز التاس��ع عش��ر

اثناء مغادرته قطر ..

( 2468نقطة) في قائمة افضل العبات الشطرنج بالعالم.
وكان افض��ل الع��ب ايران��ي ف��ي المس��ابقة القياس��ية
بالشطرنج هو «برهام مقصودلو» ( 2679نقطة) يليه «علي
رض��ا فيروزج��ا» بالمرك��ز الثان��ي ( 2618نقطة) ،ث��م «بويا
ايدني» بالمركز الثالث ( 2611نقطة).
وكان��ت افض��ل العب��ة ش��طرنج ايراني��ة «س��ارا خ��ادم
الش��ريعة» ( 2468نقط��ة)  ،تليه��ا «آتوس��ا بوركاش��يان»
بالمرك��ز الثان��ي ( 2303نقط��ة) ،ث��م «غ��زل حكيم��ي ف��رد»
بالمركز الثالث ( 2261نقطة).

وفق ًا ألحدث تصنيف في االتحاد العاملي للعبة

تقديم الزي الرسمي للمنتخب اإليراني في بطولة أمم آسيا االعبان اإليرانيان بني أفضل خمسة العبي قوى في العالم

كش��ف المنتخب اإليراني لكرة القدم عن الزي الرس��مي الخاص به في مس��ابقات بطولة
امم آسيا بكرة القدم.
وإرت��دى اعض��اء الجه��از الفن��ي والعب��و المنتخ��ب ال��زي الرس��مي االربع��اء قبي��ل مغ��ادرة
معس��كرهم التدريبي في دولة قطر والتوجه الى جزيرة كيش والتي منها س��يتوجهون فيما
بعد الى دولة االمارات التي تستضيف كأس أمم آسيا . 2019
ه��ذا وكان المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي ق��د اق��ام معس��كرا تدريبي��ا ف��ي الدوح��ة لفت��رة
اسبوعين لعب خاللها مباراتين وديتين؛ تعادل في االولى مع فلسطين  1-1وفاز في الثانية
على قطر .1-2
وتلعب ايران ضمن المجموعة الرابعة الى جانب العراق وفيتنام واليمن ،حيث تواجه ايران
اليمن يوم  7كانون الثاني وفيتنام يوم  12والعراق  16منه.
يذكر ان المنتخب الوطني االيراني احرز بطولة امم آسيا  3مرات متتالية اعوام  1968في
طهران و  1972في بانكوك و 1976في طهران والمركز الثالث اعوام  1980في الكويت و 1988
في قطر و  1996في االمارات و  2004في الصين والمركز الرابع عام  1984في اندونيسيا.

أبو تريكة يحدد الرباعي
األقرب لحصد كأس آسيا
أع��رب النجم محمد أبوتريكة ،العب األهلي
ومنتخ��ب مص��ر الس��ابق ع��ن اعتق��اده أن ف��وز
أي منتخ��ب عرب��ي م��ن المنتخبات ال �ـ 11التي
ستش��ارك ف��ي النس��خة القادم��ة م��ن كأس
آس��يا  2019الت��ي تق��ام باإلم��ارات بالبطول��ة
سيكون إنجازا بكل المقاييس ،في ظل صعوبة
المنافس��ة وق��وة منتخبات ش��رق الق��ارة .ويرى
أبوتريك��ة أن إي��ران والياب��ان وكوريا الجنوبية
وأس��تراليا بالتحدي��د ،ه��م األق��رب لحص��د
لق��ب بطولة كأس آس��يا ،متمني��ا أن «يحالف
التوفي��ق أي م��ن المنتخب��ات العربي��ة ،ويظهر
الجمي��ع بص��ورة مش��رفة خاص��ة منتخ��ب
فلس��طين ال��ذي يس��تحق الدعم م��ن الجميع،
ويج��ب أال يحملهم أحد ف��وق طاقتهم بالنظر
إلى الظروف الصعبة التي يعيشها األشقاء”.
وق��ال أبوتريك��ة ف��ي تصريح��ات صحفي��ة
الثالث��اء« :بالنس��بة للمنتخب��ات الت��ي لها باع
وإمكاني��ات كبي��رة ال تكفيه��م المش��اركة
المش��رفة عل��ى اإلط�لاق ،ولكنه��م مطالب��ون
بتقدي��م صورة ممي��زة ،والوصول ألبعد مرحلة
في البطولة».
وأوض��ح أبوتريك��ة أن الف��ارق كبي��ر ج��دا
بي��ن منتخب��ات أس��تراليا وإي��ران وكوري��ا
الجنوبي��ة ،مع المنتخب��ات العربية ،من ناحية
التنظي��م واللياق��ة البدني��ة والجاهزي��ة .وق��ال
«ش��خصيا أرى أنهم يس��بقونا بس��نة أو س��نتين
كاملتين ،والمش��كلة أن البط��والت المجمعة
غي��ر التصفي��ات ،ففيها التركيز يك��ون أعلى،
والتحضي��ر يك��ون مختلف��ا تمام��ا وه��و م��ا
يصعب المهمة في البطولة».
واس��تدرك «عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك يجب أن
تك��ون ل��دى منتخباتن��ا الثق��ة لمج��اراة ه��ذه
الفرق ،ألن لديهم اإلمكانيات والعبين جيدين
ومدربين أيضا على أعلى مستوى».

أعل��ن االتح��اد العالم��ي أللعاب
القوى عن أفض��ل الالعبين الذين
س��جلوا أفض��ل األرق��ام ف��ي ع��ام
 ،2018ووض��ع الالعب��ان اإليرانيان
ح��دادي وتفتي��ان بي��ن الخمس��ة
األفضل في العالم.
وم��ع نهاي��ة ع��ام  2018وبداي��ة
الع��ام الجدي��د ،ج��رت تس��مية
أفض��ل العب��ي الق��وى ف��ي العال��م
ف��ي تصني��ف االتح��اد العالم��ي
اللع��اب القوى واحت��ل الرياضيون
اإليراني��ون المراك��ز األول��ى ف��ي
التصنيف .
وأعل��ن االتح��اد العالم��ي أللعاب
الق��وى ،وفق��ا ألح��دث تصني��ف
أفضل الالعبين في عام  ،2018حيث جاء بطل العالم إحسان حدادي في رمي القرص وحسن
تفتيان في سباق 100متر بين أفضل خمسة العبين بالعالم.

توتنهام يرتقي لوصافة البريميرليج بثالثية في كارديف
تغلب نادي توتنهام هوتسبير على نظيره كارديف سيتي بثالثية نظيفة الثالثاء ،في إطار
منافسات الجولة الـ  21من عمر الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ثالثية الس��بيرز حملت توقيع هاري كين وكريس��تيان إيركس��ن وهيونج مين س��ون ،في
الدقائق  3و 12و 27على الترتيب.
وارتف��ع رصي��د توتنهام إلى  48نقطة ليخطف المركز الثاني مؤق ًتا من مانشس��تر س��يتي،
فيما تجمد رصيد كارديف عند  18نقطة في المركز الـ .16
ايفرتون صفر  -ليستر سيتي 1
ارسنال  - 4فولهام 1

منتخب أستراليا يتلقى ضربة جديدة قبل كأس آسيا

ذكر االتحاد األسترالي الثالثاء ،إنه تم استبعاد الجناح مارتن بويل ،من تشكيلة
منتخب بالده ،التي ستشارك في كأس آسيا ،بسبب إصابة في ركبته اليسرى.
وأصي��ب بوي��ل ،المول��ود ف��ي أس��كتلندا ،ف��ي االنتص��ار  0-5ودي��ا على عم��ان ،األحد
الماضي ،وسيعود إلى فريقه هايبرنيان ليواصل رحلة التعافي.
وق��ال جراه��ام أرنول��د ،م��درب أس��تراليا ،ف��ي بي��ان« :خض��ع مارت��ن بوي��ل لفح��ص
باألشعة  ،وبناء على نتيجة هذا الفحص سيغيب عن المالعب لفترة غير محددة.
وتاب��ع« :كان مارت��ن راغب��ا ف��ي البق��اء م��ع الفري��ق ،لكنن��ا قررن��ا أن��ه م��ن األفض��ل
لمسيرته المهنية على المدى الطويل ،ومن صالح ناديه وبلده أن يعود إلى أسكتلندا
للحصول على رعاية مكثفة مع ناديه هايبرنيان».
وأض��اف أرنول��د« :لمارت��ن تأثي��ر كبي��ر ،وكان م��ن س��وء حظنا أن يص��اب في هذا
التوقيت ،لكن أستراليا ستواصل طريقها» .وزاد« :نتطلع أن يعود لتشكيلة المنتخب
ف��ي وق��ت الحق من  ،2019وخالل مش��وارنا بتصفيات التأه��ل لنهائيات كأس العالم
المقبلة” ،وقال بويل إنه «منحوس» لغيابه عن البطولة التي ستقام في اإلمارات.
وأكم��ل« :س��ينصب تركي��زي حالي��ا عل��ى التعافي والع��ودة إلى المالع��ب في أقرب
فرص��ة .سأش��جع الفري��ق م��ن أس��كتلندا ط��وال فت��رة البطول��ة” .وس��يعلن منتخ��ب
أس��تراليا (حامل اللقب) ،الذي س��يغيب عن صفوفه أيضا ثنائي الوسط دانييل أرزاني
وارون م��وي ،بس��بب إصابات في الركبة ،البديل الذي س��يحل م��كان بويل خالل األيام
المقبلة .وستنطلق بطولة كأس آسيا ،يوم  5يناير/كانون الثاني الجاري ،وسيستهل
المنتخب األسترالي رحلة الدفاع عن لقبه في اليوم التالي أمام األردن في العين.

صفقة انتقال كرار
جاسم للشرطة مهددة
بالفشل
أثارت صورة تعاقد نادي الش��رطة ،مع
الدولي السابق كرار جاسم ،المحترف
ف��ي ن��ادي نف��ط آب��ادان اإليران��ي ،ج��دال
كبي��را ،باعتب��ار أن الالع��ب ل��م يحصل
حتى اآلن على بطاقته الدولية.
وق��ال مص��در مق��رب م��ن الالع��ب ،إن
تس��ريب ص��ورة التعاقد لإلع�لام في هذا
الوق��ت ق��د يتس��بب ف��ي فش��ل االنتق��ال
بفت��رة االنتق��ال الش��توية ،وق��د يؤج��ل
االنتقال إلى الصيف.
وأوض��ح أن الفري��ق اإليران��ي ق��د
يتمس��ك بالش��رط الجزائ��ي ،الفتا إلى
أن الالع��ب لدي��ه اجتماع م��ع إدارة ناديه
للتفاوض على بطاقته الدولية.
وأك��د المص��در أن تس��ريب الص��ورة
في الوقت الحالي ،س��يمنح إدارة النادي
اإليراني فرصة التمس��ك بمطالبه دون
أي تن��ازالت .يش��ار إل��ى أن الالعب كرار
جاس��م ،محت��رف ف��ي ال��دوري اإليران��ي
من��ذ ع��دة مواس��م ،ويع��د العب��ا مؤث��را
بفريقه نفط آبادان.
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حكم عراقي ينقذ العب من دوري الدرجة االولى من موت محقق !
ضم��ن مجري��ات مباري��ات
دوري ك��رة الق��دم الدرج��ة
االول��ى انق��ذ حك��م المب��ارة
مرتض��ى مؤي��د الع��ب ن��ادي
النص��ر والس�لام محمد س��امي
يرت��دي فانيل��ة رق��م  4من موت
محقق ضمن مجريات المباراة
المقام��ة بي��ن فريق��ي ن��ادي
النصر والسالم ونادي السياحة
عل��ى ملعب ابي غريب المحلي
 ،وذل��ك ف��ي الدقيق��ة الرابع��ة
واالربعي��ن م��ن الش��وط االول
عن��د تلق��ي العب ن��ادي النصر
والس�لام كرة قوي��ة قادمة من
الع��ب الفريق الخصم ادت الى
اصابت��ه برأس��ه وابت�لاع لس��انه
والت��ي تؤدي غالب��ا هذه الحالة
الى فقدان الوعي والوفاة بسبب ارتجاج الدماغ  ،وببراعة الحكم وخبرته استطاع ان
يقوم باس��عاف الالعب المصاب باجراء عملية االس��عاف االولي والتي تكللت بانقاذ
الالع��ب وم��ن ث��م ارس��اله ال��ى المش��فى لتلقي الع�لاج الالزم  .ويش��ار ال��ى ان الحكم
مرتض��ى مؤي��د ق��د حك��م العديد م��ن المباري��ات في ال��دوري الممت��از ودوري الدرجة
االولى في العراق وهو ضمن حكام الرؤية االسيوية منذ العام .2009

االتحاد السويسري :أموال الفيفا ال تكفي لتنمية الكرة النسائية
اعترف��ت رئيس��ة لجن��ة ك��رة الق��دم
النسائية باالتحاد السويسري ،فرانزيسكا
ش��يلد ،أن الك��رة النس��ائية ف��ي بالده��ا
ومختل��ف دول العال��م تحت��اج لكثي��ر م��ن
األم��وال لمس��اعدتها عل��ى النه��وض،
وتقليل الفجوة مع نظيرتها الرجالية.
وانتق��دت ش��يلد ق��رار «الفيف��ا» ،ال��ذي
صدر قبل  3أشهر برفع مكافأة المنتخبات
المش��اركة ف��ي موندي��ال الس��يدات 2019
ف��ي فرنس��ا ،ل �ـ 50ملي��ون دوالر ،بع��د أن
كان��ت تبل��غ  15مليون��ا ف��ي النس��خة
السابقة  2015في كندا.
وفس��رت س��بب انتقاده��ا ،عب��ر إذاع��ة «آر
ت��ي إس» السويس��رية ،قائل��ة« :حت��ى ل��و
تأه��ل منتخبن��ا لمونديال الس��يدات ،فلن
تغط��ي تل��ك األم��وال التكالي��ف .رف��ع
المكاف��آت لي��س الح��ل الج��ذري .الذهاب
لكأس العالم يكلف خزينتنا نصف مليون
فرنك».
وأضاف��ت ش��يلد« :تل��ك األم��وال الت��ي
تأت��ي م��ن االتح��ادات الدولي��ة ال تكف��ي
لتغطي��ة نفق��ات س��فر الالعب��ات ،وتوفي��ر
أماكن للسكن في الفنادق».
وع��ن أس��باب فش��ل سويس��را ف��ي التأهل
لموندي��ال  ،2019بع��د الهزيم��ة ف��ي لق��اء
الملح��ق األوروب��ي أم��ام هولن��دا ،قال��ت:
«نقط��ة ضعفن��ا ه��ي ع��دم توفر الم��ال .ال
ي��زال يتعين علينا الكف��اح للحصول على

الميزاني��ة المناس��بة الحتياجاتنا ،وجعل
الف��رق النس��ائية اللع��ب ف��ي المالع��ب
الرئيسية».
واعترفت بمشكلة تواجه الكرة النسائية
ببالده��ا ،قائل��ة« :إذا أردن��ا أن نجع��ل
ال��دوري السويس��ري للس��يدات م��ن أفضل
 5دوري��ات بأوروب��ا ،فمن الواج��ب أن نجعل
وجود كرة القدم النس��ائية في المجتمع
طبيعي��ا ،دون أن نضط��ر إل��ى التبري��ر
ف��ي كل خط��وة» .واختتم��ت« :نح��ن
بحاج��ة للدع��م عل��ى جمي��ع المس��تويات،
م��ن األندي��ة السويس��رية المحترف��ة إل��ى
اإلع�لام .إنه��ا مش��كلة مجتمعي��ة ألن
المس��اواة بي��ن الجنس��ين ال ت��زال غي��ر
حقيقي��ة .لي��س فقط ف��ي الرياضة ،ولكن
في الحياة بشكل عام».

تكريم فرنسي استثنائي ألبطال مونديال 2018
كرم��ت فرنس��ا الثالث��اء ،أبط��ال
موندي��ال روس��يا  ،2018بمنحه��م وس��ام
جوقة الش��رف (الليجيون دون��ور) ،األعلى
ف��ي الب�لاد .وج��اء ف��ي بي��ان الس��لطات
الفرنس��ية الثالث��اء ،أنه��ا ك ّرم��ت
العب��ي المنتخ��ب نظ��را لـ«لخدماته��م
االس��تثنائية» الت��ي قدموه��ا .ف��ي الوق��ت
ال��ذي تضمن��ت في��ه قائم��ة الش��رف أيضا،
رئيس االتحاد الفرنس��ي ،نويل لو جراييه،
فض�لا ع��ن  5م��ن أعض��اء الطاق��م الفن��ي
واإلداري ،عل��ى رأس��هم ديديي��ه ديش��امب.
وتع��د هذه المرة الثانية ،التي يحصل فيها

العبو منتخب فرنس��ا بش��كل عام على هذا
الوس��ام الرفيع ،بعد جيل  ،1998الذي منح
«ل��و بل��و» لقب��ه األول ف��ي الموندي��ال ف��ي
البطول��ة الت��ي اس��تضافها .وبل��غ إجمال��ي
الذي��ن ش��ملتهم القائم��ة الش��رفية لوس��ام
جوق��ة الش��رف له��ذا الع��ام 402 ،ش��خص.
وم��ن بين ه��ذه األس��ماء ،الكاتب الفرنس��ي
األب��رز ف��ي فرنس��ا عل��ى المس��توى الدولي،
ميش��ال ويلبك ،بجان��ب الصحفي ومقدم
البرام��ج س��تيفان بي��رن ،ال��ذي أوكل إليه
الرئي��س الفرنس��ي ،إيمانوي��ل ماك��رون،
مهمة حماية إرث البالد.

«صناعة الرمز» ..مفتاح النمو االقتصادي للكرة النسائية
توق��ع عض��و فري��ق عم��ل لجن��ة الك��رة
النس��ائية باالتح��اد األوروب��ي لك��رة القدم،
اإلس��باني تش��ابي ب��وف ،نم��وا اقتصادي��ا
للك��رة النس��ائية ف��ي ع��ام  ،2019وال��ذي
سيش��هد إقام��ة منافس��ات كأس العال��م
للس��يدات ف��ي فرنس��ا ،حيث نص��ح األندية
النس��ائية باالهتم��ام بم��ا س��ماه «صناع��ة
رموز وأيقونة للكرة النسائية».
ويرك��ز عمل بوف على مجال التس��ويق
الرياض��ي ،وتنب��أ بمس��تقبل ك��رة الق��دم
النس��ائية عب��ر صحيف��ة «م��اركا» ،قائال:
«م��ن الممك��ن أن تك��ون ك��رة الق��دم
النس��ائية تج��ارة مربح��ة ،ولك��ن نح��ن
بحاجة إلى تغيير األسلوب حتى نسير في
الطريق الصحيح».
وض��رب ب��وف مث�ل ً
ا بال��دوري اإلس��باني
للس��يدات ،والذي يمتل��ك نموذجا مثاليا
قادرا على التسويق عالميا.
وأوض��ح بالق��ول «أعتق��د أن ال��دوري
اإلس��باني للس��يدات يتحس��ن تس��ويقيا،
لوج��ود فريقي برش��لونة وأتلتيك��و مدريد،
إذ يمتل��كان ش��عبية وهوي��ة راس��خة ف��ي

مجتمعاتهم��ا ،عك��س بقي��ة الف��رق الت��ي
يج��ب أن تب��دأ بخل��ق تاريخه��ا عب��ر
دراس��ة الجمه��ور المس��تهدف م��ع إقام��ة
الفعالي��ات” .وتاب��ع «ال ت��زال األندي��ة
اإلس��بانية متأخ��رة ع��ن بقي��ة األندي��ة
األوروبي��ة كألمانيا وإنجلترا وفرنس��ا في
التسويق واالستثمار ،فإسبانيا متأخرة في
صناع��ة الرموز والالعبات العظيمات بوزن
األمريكي��ة أليك��س مورج��ان والبرازيلي��ة
مارت��ا” .وأض��اف« :صناع��ة الرم��وز تعتب��ر
الخطوة األولى لالستثمار .يجب أن تعمل
على إنش��اء عالمت��ك الخاص��ة ،وتعاملها
على أنها منتج استثماري».
ونص��ح ب��وف ،رابط��ة ال��دوري اإلس��باني
للس��يدات ،بالب��دء ف��ي صناعة رم��وز للكرة
النس��ائية اإلس��بانية ،مؤك��دا« :يمك��ن
تحقي��ق هذا الهدف عل��ى المدى القصير،
عب��ر االعتم��اد عل��ى الالعب��ات الش��ابات،
باتريس��يا جويخ��ارو ،وأيتان��ا بونمات��ي،
ليصبح��ن ق��ادة الجي��ل المقب��ل داخ��ل
الملع��ب وخارج��ه ،ويج��ب العم��ل عليه��ن
رياضياً وتسويقياً».

