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مدرب المنتخب االيراني :نريد أن نحقق نهاية جيدة في كأس آسيا

ق��ال م��درب المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي لك��رة الق��دم
البرتغالي»كارل��وس كيروش» انه يريد تحقيق نهاية جيدة

الكرة الطائرة اإليرانية تحتل
المركز الثامن عالمي ًا

ف��ي بطول��ة كأس أمم آس��يا التي س��تنطلق منافس��اتها اليوم
السبت في االمارات.

وق��ال كيروش في تصريح للمراس��لين على هامش تمرين
المنتخ��ب الوطن��ي لك��رة الق��دم ي��وم الخمي��س :م��ع كل
المش��اكل الت��ي واجهناه��ا ف��ي المط��ار ،فان طائرتن��ا جاهزة
لالقالع.
وتاب��ع ح��ول وضع المنتخب الوطن��ي االيراني :كما قلت،
فان طائرة المنتخب الوطني جاهزة للتحليق وهي كأس أمم
آس��يا ،وكل تركيزن��ا عل��ى مب��اراة اليمن ،فه��م فريق محارب
ولي��س لديه��م م��ا يخس��رونه ،لكننا مس��تعدون له��ذه المباراة،
لدين��ا مس��ابقات وطري��ق طوي��ل ،لك��ن طريقن��ا اط��ول واعلى،
ونأمل أن ال تكون مهمتنا قصيرة ونريد تقديم مباريات جيدة
هن��ا ،ان انطالقتن��ا ف��ي البطول��ة ليس��ت مهمة ،لكنن��ا نريد ان
نحق��ق نهاي��ة جي��دة في ه��ذه البطول��ة ،ال يوجد مس��ار طويل
دون اتخ��اذ خط��وات راس��خة ،يج��ب اتخ��اذ خطوات ملموس��ة،
ال يمك��ن الوص��ول ال��ى القم��ة ما ل��م نذهب ال��ى الجبل ،نحن
نواجه عقبات ،ولكن علينا ازالتها والتحرك لألمام.
واك��د كي��روش ان��ه ينبغ��ي التح��رك خط��وة فخط��وة الى
االم��ام للفوز بالبطولة ،متس��ائال أي فريق م��ن الفرق الفائزة
بالمراك��ز االربع��ة ف��ي موندي��ال روس��يا كان��ت ف��ي مقدم��ة
التصني��ف العالم��ي؟ ه��ذا ي��دل عل��ى ض��رورة ب��ذل الجه��ود
لتحقيق النجاح.
يذك��ر ان اي��ران تخ��وض مبارياته��ا في بطول��ة كأس أمم
آسيا في المجموعة الرابعة الى جانب اليمن وفيتنام والعراق،
وستكون اولى مبارياتها امام اليمن يوم االثنين القادم.

فياريال يجبر ريال مدريد على تعادل صادم
حس��م التع��ادل ( ،)2-2مواجه��ة فياري��ال وري��ال
مدري��د مس��اء الخمي��س المؤجل��ة م��ن الجول��ة الـ17
لليجا ،على ملعب «السيراميكا”.
وس��جل هدف��ي الريال كري��م بنزيما ف��ي الدقيقة
 7ورافائي��ل ف��اران في الدقيق��ة  ،20بينما أحرز هدفي
فياريال سانتي كازورال في الدقيقتين  4و.82
وبه��ذا التع��ادل رف��ع ري��ال مدري��د رصي��ده للنقطة
 30ف��ي المرك��ز الراب��ع ،كم��ا رف��ع فياري��ال رصي��ده
للنقطة  ،16في المركز الـ.17

مدير يوفنتوس :ظننا رونالدو يمزح عندما طلب االنضمام لنا
ف��ي أح��دث تصنيف لالتح��اد الدولي للك��رة الطائرة
( )FIVBأرتق��ت ك��رة الطائرة االيرانية للناش��ئين الى
المرك��ز األول وح��ل منتخ��ب الكبار بالمرتب��ة الثامنة
عالميا.
وأعل��ن االتح��اد الدول��ي لك��رة الطائ��رة  FIVBف��ي
أح��دث تصني��ف له أن المنتخ��ب اإليراني قد أرتقى إلى
مراكز متقدمة في جميع الفئات العمرية .
منتخ��ب ناش��ئة إي��ران لك��رة الطائ��رة أبط��ال العال��م
باللعب��ة احتل��وا المرك��ز األول عالمي��ا ،فيم��ا ارتق��ى
منتخ��ب الش��باب لك��رة الطائ��رة  6مراك��ز واحت��ل
المركز الخامس بين أفضل الفرق في العالم.

كش��ف فابي��و باراتيس��ي المدي��ر الرياض��ي ليوفنت��وس الخميس ،كوالي��س التعاقد مع كريس��تيانو رونالدو ،خ�لال الصيف الماضي،
قاد ًم��ا م��ن ري��ال مدري��د .وق��ال باراتيس��ي ،ف��ي تصريحات نقلها موقع «كالتش��يو ميركات��و» اإليطال��ي« :رونالدو هو رونال��دو ،ال يوجد ما
نقول��ه ..نح��ن س��عداء ب��ه ،لي��س فقط من الناحية الفني��ة» .وأضاف« :إنه مثال للجميع ،ألنه عندما ترى الالعب رقم  1يعمل بهذا الش��كل،
فإن الجميع يشعرون بأنهم ملزمون بفعل األمر نفسه ،فهو يتدرب كثي ًرا ،ويحرص على كل التفاصيل».
كواليس الصفقة
وح��ول عملي��ة انتق��ال «ال��دون» إل��ى اليوف��ي ،قال باراتيس��ي« :كل ش��يء حدث بس��رعة ،كان انتق� ً
�ال تاريخ ًي��ا ..نريد أن نش��كر الرئيس
فلورنتينو بيريز وريال مدريد ،ألنه لم يكن ً
سهل أن تبيع العب مثل هذا”.
وتاب��ع« :التواص��ل األول بينن��ا ،كان ف��ي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (بين الريال واليوفي الموس��م الماضي) ..خورخي مينديز ،وكيل
أعماله ،أخبرني بأن كريستيانو يريد اللعب في يوفنتوس ،لدرجة أنني اعتقدت أنها مزحة».
وأردف« :ثم تحدث معنا خورخي حول كانسيلو ،وعاد مرة أخرى للحديث عن رونالدو ..في هذه اللحظة فهمت أنه بإمكاننا أن نشتريه،
وتحدثت مع أنييلي (رئيس يوفنتوس)» .وواصل باراتيسي« :لم يكن األمر سهال ،لكن أنييلي استجاب على الفور ،من الناحية الفنية ،ومن
جهة ما يمكن أن يجلبه رونالدو لعالمتنا التجارية» .واستطرد« :بعد ساعات اتصل بي مينديز ،ليخبرني بأن أحاول التعاقد مع رونالدو..
أليجري كان سعيدًا للغاية ،أنييلي تحدث مع مديري المبيعات ،وقمنا بدراسة اقتصادية ،وعندما فهمنا أن العملية ستكون مفيدة ،قررنا
وضع اللمسات األخيرة عليها».

بلوز يتخطى كابيتالز في دوري هوكي الجليد

سبيرز يهزم رابتورز في دوري السلة األمريكي

ف��از س��انت لوي��س بل��وز  2-5على ضيفه واش��نطن كابيتالز حام��ل اللقب ،في دوري
هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.
وافتت��ح روب��رت توم��اس ،التس��جيل للوي��س بل��وز ،بع��د  4دقائ��ق م��ن البداي��ة ،وأدرك
أليكس أوفتشكين التعادل لكابيتالز في نهاية الشوط األول.
ومن��ح بري��ت كونول��ي ،التقدم لحام��ل اللقب ،بعد  3دقائق من الش��وط الثاني ،لكن
بلوز قلب تأخره إلى تقدم .2-3
وأدرك كولتون بارايكو التعادل ،ثم أضاف أوسكار سوندكفيست الهدف الثالث.
وحس��م صاح��ب األرض ،الف��وز بهدفي��ن في الش��وط الثال��ث ،عبر أليك��س بيترانجلو
وتايلر بوزاك.
وتغل��ب مينيس��وتا وايل��د  3-4عل��ى تورونت��و ماب��ل ليف��ز ،وبوس��طن بروين��ز  4-6عل��ى
كالجاري فليمز.
وانتصر بافالو س��ابرز  3-4على فلوريدا بانثرز ،وتفوق كاروالينا هوريكانز  3-5على
فيالدلفيا فاليرز.

حقق ديمار ديروزان  3أرقام مزدوجة
ألول م��رة ف��ي مس��يرته ليق��ود س��ان
أنطوني��و س��بيرز للف��وز  107-125عل��ى
فريقه القديم تورونتو رابتورز في دوري
كرة السلة األمريكي للمحترفين.
وشهدت المباراة عودة كواي ليونارد
إلى سان أنطونيو ،ألول مرة منذ رحيله
م��ع دان��ي جري��ن ف��ي صفق��ة تبادلي��ة
انتقل فيها ديروزان إلى سبيرز.
وتباي��ن اس��تقبال جماهي��ر س��بيرز
لالعبي��ن الس��ابقين عند اإلعالن عن تش��كيلة المباراة ،إذ تلق��ى جرين تحية حارة فيما
أطلقت صيحات االستهجان ضد ليونارد.
وانتهت المباراة االخرى بين ناجتس وكينجز بنتيجة  117لالول و 113للثاني.

بورتو يفلت من فخ آفيس
في الدوري البرتغالي

رونالدو يحصد جائزة أفضل العب
في جلوب سوكر

ع��اد بورت��و بف��وز ثمي��ن خ��ارج األرض
م��ن ملع��ب آفي��س ،به��دف دون رد ،ف��ي ختام
منافس��ات الجول��ة ال �ـ  15م��ن عم��ر ال��دوري
البرتغالي ،س��جل الظهي��ر األيمن البرازيلي
إيدي��ر ميليت��او العب الضي��وف هدف فريقه
في الدقيقة .25
وبهذه النتيجة يحصد بورتو  3نقاط ليرفع
رصي��ده إل��ى  39نقط��ة ويبتع��د بقم��ة ال��دوري
البرتغال��ي بف��ارق  5نقاط عن أقرب منافس��يه
س��بورتينج لش��بونة ،فيما تجم��د رصيد آفيس
عند  11نقطة في المركز الـ .15
حص��د البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو ،جائ��زة جل��وب س��وكر
ألفض��ل الع��ب ف��ي  2018الخمي��س ،في الحفل الذي أقي��م في مدينة
دبي اإلماراتية ،تحت رعاية مجلس دبي الوطني.
وق��اد رونال��دو فريق��ه الس��ابق ري��ال مدري��د للتتوي��ج بلق��ب دوري
أبط��ال أوروب��ا للمرة الثالثة عل��ى التوالي في العام الماضي ،الـ 13في
تاريخ الملكي.
وتف��وق ال��دون البرتغال��ي ف��ي تل��ك الجائ��زة التي حصده��ا للمرة

الخامس��ة في تاريخه ،على الثنائي الفرنس��ي كيليان مبابي مهاجم
باريس سان جيرمان وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.
وس��اهم جريزمان ومبابي في تتويج فرنس��ا بمونديال  ،2018كما
حصد األول لقب الدوري األوروبي مع األتلتي ،في حين نجح الثاني
في السيطرة على األلقاب المحلية مع بي إس جي.
وكان رونال��دو ق��د ق��رر خ��وض تح� ٍ�د جدي��د ،ف��ي بداي��ة الموس��م
الحال��ي ،وانتق��ل إل��ى صف��وف يوفنت��وس ،بع��د  9س��نوات داخ��ل قلعة
المرينجي.
وتأل��ق كريس��تيانو بص��ورة واضح��ة م��ع البيانكونيري من��ذ بداية
الموس��م ،ويحت��ل حال ًي��ا ص��دارة ترتي��ب هداف��ي ال��دوري اإليطال��ي
برصيد  14هد ًفا.
كم��ا ق��اد النج��م البرتغال��ي فريق��ه اإليطال��ي لتخط��ي دور
المجموع��ات ف��ي دوري أبط��ال أوروب��ا ،لكن��ه يصط��دم بعقب��ة أتلتيكو
مدريد في دور الـ 16من المسابقة.
وق��اد رونال��دو فريق��ه الس��ابق ري��ال مدري��د للتتوي��ج بلق��ب دوري
أبط��ال أوروب��ا للمرة الثالثة عل��ى التوالي في العام الماضي ،الـ 13في
تاريخ الملكي.
هذا وكانت الجوائز االخرى من نصيب كل من:
ديشامب :افضل مدرب.
كابيللو :صاحب افضل مسيرة تدريبية.
خورخي ميندنز :افضل وكيل العبين.
الظاهرة البرازيلي رونالدو :افضل مسيرة كروية.
اليسون :افضل حارس مرمى.
كريستيانو رونالدو :افضل هدف.
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في اطار دورة هولندا الدولية

ايران تهزم انجلترا بكرة الطائرة الشاطئية
تغل��ب المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي
(ب��اء) لك��رة الطائ��رة الش��اطئية عل��ى
منتخ��ب انجلت��را -2صف��ر ف��ي اط��ار
مسابقات دورة هولندا الدولية.
وتمك��ن المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي
(ب��اء) في مباراته االولى في دورة هولندا
الدولي��ة لكرة الطائرة الش��اطئية (فئة 4
نج��وم) الت��ي اقيمت االربع��اء من الحاق
الهزيمة بمنتخب انجلترا بمجموعتين
مقابل الشيء ( 18-21و.)17-21

 450ساعة عمل لصناعة كأس آسيا 2019
كأس جديدة ترمز للسالم،
س��تقدم في بطولة كأس آس��يا
 ،2019لتبدأ عهدا جديدا للكرة
اآلس��يوية ف��ي بطول��ة يتوقع أن
تكون األضخم في تاريخها.
وت��م تصمي��م ال��كأس
الجدي��دة وتنفيذه��ا يدوي��ا من
قب��ل ش��ركة ‹توم��اس ليت��ي›
العالمي��ة ف��ي لن��دن ،وال��كأس
بالكام��ل صنع��ت م��ن الفض��ة،
واس��تغرق تنفيذها  450س��اعة،
وأش��رف عل��ى إنجازه��ا أكث��ر م��ن 12
حرفيا متخصصا.
ال��كأس الت��ي اس��توحيت م��ن زه��رة
اللوت��س المش��هورة ف��ي المنطق��ة
اآلس��يوية وترم��ز للس�لام ،تتض��ح فيه��ا
الطبقات مثل شكل الزهرة .ويبلغ ارتفاع
كأس آس��يا الجدي��دة  78س��نتيمترا،
فيم��ا يبل��غ عرضها  42س��نتيمترا ووزنها
 15كيلوغراما.
وبالمقارن��ة م��ع ال��كأس القديم��ة،
فه��ي ت��زداد طوال ب �ـ 36س��نتيمترا ،لكنها
تحتفظ بنفس الوزن.

كأس جميل��ة زارت ع��ددا م��ن ال��دول
اآلس��يوية ترويج��ا للبطول��ة ،وس��تتألأل
في سماء اإلمارات عندما يرفعها البطل
المحظ��وظ م��ن بي��ن  24منتخب��ا ،ف��ي
األول من فبراير المقبل.
يذكر ان المنتخب الوطني االيراني
اح��رز بطول��ة امم آس��يا  3م��رات متتالية
اع��وام  1968ف��ي طه��ران و  1972ف��ي
بانك��وك و  1976ف��ي طه��ران والمرك��ز
الثال��ث اع��وام  1980ف��ي الكوي��ت و 1988
في قطر و  1996في االمارات و  2004في
الصي��ن والمرك��ز الراب��ع ع��ام  1984في
اندونيسيا.

سائقو الصين يتلمسون الطريق نحو سباقات فورموال 1
ارتفع صوت محرك وإطارات سيارة تابعة لفريق أستون مارتن لسباقات السيارات مع مغادرتها
لح��ارة الصيان��ة ف��ي طريقه��ا للع��ودة لحلب��ة ش��نغهاي الدولية التي تعتب��ر واحدة من أب��رز حلبات
سباقات المحركات في الصين.
وم��ا ه��ذه األص��وات الصاخب��ة إال تلخيص للتطور الذي تش��هده هذه الرياضة ف��ي الصين التي
تتزاي��د فيه��ا أعداد الس��ائقين الراغبي��ن في ترك بصمة داخل الحلبة بص��رف النظر عن أعمارهم
إن كانوا شبابا أو مخضرمين.
م��ن بي��ن ه��ؤالء الس��ائقين رايان لي��و البالغ من العم��ر  29عاما وهو من ش��نغهاي ،وفاز ببطولة
جي.تي  4الصينية العام الماضي بسيارة من طراز أستون مارتن فانتاج وبصحبة السائق البريطاني
المس��اعد جاك ميتش��ل .لكن هذا الفوز ال يراه ليو إال نقطة بداية نحو تحقيق حلمه في القيادة
على أعلى المستويات ،رغم أنه يتحلى بالواقعية إزاء إمكانية توافر فرص أمامه بالنظر لسنه.
وق��ال لي��و «إن��ه حل��م جمي��ل يراودن��ي كم��ا ي��راود كثيرين غي��ري .ولك��ن إمكاني��ة الظهور في
سباقات فورموال  1للسيارات يعتمد على زيادة الموارد على كافة االصعدة.
وأضاف «بالنسبة لي األمر أكبر من مجرد حلم (وأكبر من أي شيء آخر)».
ولم يظهر أي س��ائق من الصين في س��باقات فورموال  ،1رغم أن الس��ائق الصيني ما تش��ينغ هوا
شارك مع فريق اتش آر تي في التجارب الحرة ،قبل سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا
في .2012
وال تعد هذه مس��يرة س��هلة أو غير مكلفة في رياضة يقول ليو عنها إنها تحظى بس��معة س��يئة،
بسبب ما اسماه «حرق األموال».
وقال ليو ،الذي يمول شغفه بسباقات السيارات من حصيلة مدخراته من عمله كمحلل سابق
ف��ي بن��ك مورج��ان س��تانلي وبس��بب دع��م يتلق��اه م��ن عائلت��ه ومن جه��ات راعي��ة ،إنه أنف��ق نحو 5
ماليين يوان ( 729288دوالرا) في العام الماضي.
ودفع ليو منها نحو مليوني يوان الس��تخدام س��يارة من طراز أس��تون مارتن ونحو  800ألف يوان
ليكون ميتشل سائقا مساعدا.
وقال ميتش��ل الذي فاز هو اآلخر بالنس��خة البريطانية من س��باق جي.تي  4في  ،2018إنه يحب
التس��ابق ف��ي الصي��ن الت��ي أسس��ت نس��خة خاص��ة به��ا من س��باقات جي.تي ف��ي  2016م��ع انضمام
المزيد من السائقين الصينيين األثرياء إلى هذه الرياضة ،لكنهم سرعان ما أدركوا أن المعايير
مختلفة.
وأض��اف ميتش��ل ( 20عاما) «معظم من أتس��ابق معهم في بريطانيا كان��وا يخوضون التجارب
مع��ي وأن��ا ف��ي س��ن الس��ابعة .لك��ن الكثي��ر م��ن الس��ائقين ف��ي ه��ذه البطول��ة أقص��د الصينيي��ن...
مس��تجدون على الحلبة» .وتابع «ولهذا فمن الواضح أننا نتمتع بخبرة أكبر في هذا المجال...
أعني أننا كنا نتدرب منذ أن كنا في سن السابعة .وفي نهاية المطاف ،فإن التدريبات المستمرة
تساعد على تحسين المستوى دوما».

مانشستر سيتي يذيق ليفربول أول هزيمة بالبريميرليج
ألحق مانشس��تر س��يتي الهزيمة
األول��ى بليفرب��ول ف��ي البريميرليج
ه��ذا الموس��م الخمي��س ،عندم��ا
هزم��ه ( ،)1-2عل��ى ملع��ب االتح��اد،
لحساب الجولة الـ 21للمسابقة.
وخ��اض ليفرب��ول  20مب��اراة ف��ي
ال��دوري هذا الموس��م بدون خس��ارة،
حي��ث حق��ق  17انتصا ًرا و 3تعادالت،
قبل أن يسقط أمام حامل اللقب.
وتجم��د رصي��د الري��دز بذل��ك
عن��د  54نقط��ة ،ف��ي ص��دارة الدوري
اإلنجلي��زي الممت��از ،بينم��ا رف��ع
مانشس��تر س��يتي رصي��ده إل��ى 50
نقطة في المركز الثاني.

