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الختياره األفضل في القارة ..

اهداء جوائز االتحاد
اآلسيوي الى الطاقم
التحكيمي االيراني
أه��دى اإلتح��اد اآلس��يوي لك��رة الق��دم ( )AFCالجمعة جوائز
أفض��ل ح��كام اس��يا لع��ام  2018ال��ى  3ح��كام ايرانيي��ن يحمل��ون
ش��ارة دولي��ة .ونق� ً
لا ع��ن اإلتح��اد االيران��ي لك��رة القدم فق��د قام
اإلتحاد االس��يوي باختيار «علي رضا فغاني» و«رضا س��خندان»
و«محمدرض��ا منص��وري» كأفض��ل ح��كام آس��يا لع��ام 2018
وتس��لموا جوائزه��م م��ن الش��يخ س��لمان ب��ن إبراهي��م آل خليف��ة
رئي��س اإلتح��اد .وكان هؤالء الح��كام االيراني��ون الثالثة قاموا
بتحكي��م المب��اراة النهائي��ة لبطول��ة كأس آس��يا لع��ام  2018في
س��وزوكي اليابانية ،فض ً
ال عن قيامهم س��ابقاً بتحكيم مباريات
ف��ي المبي��اد ري��و البرازيل��ي ومنه��ا مباراة بي��ن الماني��ا والبرازيل
وكذلك نهائيات كأس العالم  2018التي اقيمت في روسيا .

خالل مراسم لتكريم افضل املدربني في العام االيراني املاضي

لسنة  2018م ..

وزير الرياضة االيراني :منتخبنا الوطني قادر
على الفوز بكأس أمم آسيا

الرباع االيراني «سيامند رحمان» من بني أفضل
أربعة رباعني معاقني في العالم

صرح وزير الرياضة والش��باب االيراني مسعود
س��طاني فر بان المنتخب الوطني االيراني قادر
على الفوز ببطولة كاس امم آسيا بكرة القدم.
وخالل مراسم اقيمت لتكريم افضل المدربين
ف��ي العام االيران��ي الماضي (انتهى ف��ي  20اذار/
م��ارس  ،)2018ف��ي طه��ران ي��وم الجمع��ة ،اش��اد
سلطاني فر بالمدربين الذين اشرفوا على تدريب
وتنش��ئة اجي��ال الناش��ئة والش��باب والمتقدمين
واعداده��م لمختل��ف المباري��ات والبط��والت.
ون��وه ال��ى م��ا حققت��ه الرياض��ة االيراني��ة م��ن
تق��دم وانج��ازات خ�لال االع��وام االخي��رة تمثلت
بالحصول على الميداليات والمراكز المتقدمة

في مختلف االلعاب الرياضية على المس��تويات
القاري��ة والعالمي��ة واالولمبي��ة .كم��ا اش��اد
بالمستوى الراقي الذي قدمه المنتخب الوطني
االيران��ي في بطول��ة كاس العالم االخيرة التي
ج��رت ف��ي روس��يا وق��ال ،ان احدا لم يك��ن يتصور
ان يقدم المنتخب الوطني هذا المستوى الجيد
من االداء امام ابطال العالم واوروبا وافريقيا.
واض��اف ،ان��ه في ضوء م��ا يحظى به المنتخب
االن م��ن مدربين اكف��اء والعبين مميزين فانه
باعتق��ادي قادر على التتويج ببطولة كاس امم
اس��يا م��رة اخ��رى بع��د مض��ي  42عاما عل��ى اخر
بطولة حققها المنتخب.

إسبانيول يتجاوز ليجانيس
بصعوبة في الليجا
انت��زع إس��بانيول فو ًزا بش��ق األنف��س بهدف دون
رد ،على ضيفه ليجانيس ،في مس��تهل منافس��ات
الجولة الـ 18من الدوري اإلسباني.
ول��م يحت��ج الفريق الكتالوني الذي لعب وس��ط
جمه��وره بملعب كورنيا البرات ،س��وى لـ 9دقائق،
ك��ي يتق��دم باله��دف ال��ذي أح��رزه العب��ه بورخا
إجليسياس.
وسارت المباراة ،سجا ً
ال بين الفريقين ،واتسمت
بالخشونة ال سيما في الشوط الثاني؛ حيث أشهر
الحكم البطاقة الصفراء عدة مرات للضيوف قبل
أن يطرد جيرارد جومباو في الدقيقة األخيرة.
بهذه النتيجة ،يتحصل إس��بانيول على  3نقاط
ترف��ع رصي��ده ل �ـ 24نقط��ة يتق��دم به��ا للمرك��ز
الثام��ن م��ن ج��دول الليج��ا ،بينم��ا تجم��د رصيد
ليجانيس عند  19نقطة في المركز الـ ،16مؤق ًتا
حتى إقامة باقي مباريات األسبوع.
ه��ذا وتع��ادل ف��ي المب��اراة الثاني��ة ليفانت��ي م��ع
ضيفه جيرونا بهدفين لكل منهما.

أعل��ن رئي��س دائ��رة الرياض��ة والش��باب ف��ي
مدين��ة أش��نويَه بمحافظ��ة آذربايج��ان الغربي��ة
(شمال غرب) رحيم تيموري عن ُّ
يامند
«س َ
ترشح ِ
رحم��ان» الرباع المعاق االيراني للحصول على
لقب أفضل رباع عالمي لسنة .2018
وكان رحم��ان قد نال لقب أقوى رجل معاق
ف��ي العال��م في منافس��ات البرازي��ل برفعه 310
كيلوغرام��ات ويخ��وض حالي �اً منافس��ة م��ع
رباعي��ن م��ن كولومبي��ا واوكراني��ا ومص��ر
النتخ��اب أفض��ل رباع معاق لس��نة  2018حيث
بام��كان مس��تخدمي الش��بكات االجتماعي��ة

ويغادرها بعد يوم واحد ..

مارادونا يدخل املستشفى
ويخضع لجراحة عاجلة
ُنق��ل دييج��و أرمان��دو مارادون��ا ،مدرب فري��ق دورادوس
المكس��يكي ،إل��ى إح��دى العي��ادات ف��ي العاصم��ة
األرجنتينية بوينس آيرس.
وذك��رت صحيف��ة «ص��ن» البريطاني��ة ،إن األطب��اء
اكتش��فوا نزيفا داخليا في مع��دة مارادونا ،أثناء إجراء
فحوصات روتينية ،من ضمنها فحص بالمنظار لمعدته،
بسبب إجراء عملية جراحية سابقة فيها.
وأكدت الصحيفة أنه من المقرر أن يخضع أس��طورة
الك��رة األرجنتيني��ة ،لعملي��ة جراحي��ة عاجل��ة ،بع��د
اكتشاف حالة النزيف ،وذلك خوفا من تفاقمها.
ويتواجد المدرب األرجنتيني حاليا في عيادة أوليفوس
ف��ي العاصمة بوينس آي��رس ،برفقة أبنائه جيانينا ويانا
ودييج��و جوني��ور .يذك��ر أن دورادوس المكس��يكي أعلن
الجمعة ،استمرار المدرب األرجنتيني في قيادة الفريق
لموس��م آخ��ر .وصرح��ت ابنت��ه دالما في وق��ت الحق من
السبت ان والدها غادر المستشفى وهو في حالة جيدة.

الرس��مية م��ن االينس��تغرام وتويت��ر والفي��س
بوك ان يصوتوا الحد هؤالء المرشحين.
وتق ّل��د رحم��ان ع��ام  2018ذهبي��ة آس��يا ف��ي
وزن زائ��د  107كيلوغرام��ات خالل منافس��ات
جاكرتا األندونيسية برفعه  293كيلوغراماً
من األثقال.
كم��ا حط��م ه��ذا الرب��اع الرق��م القياس��ي
العالم��ي ف��ي اللعب��ة برفع��ه  295كيلوغرام �اً
ف��ي منافس��ات جاكرت��ا ،ت�لاه رفعه ل��وزن 310
كيلوغرام��ات ف��ي بطول��ة البرازي��ل لين��ال
بذلك لقب أقوى رباع معاق في العالم.

لورينتي يسجل الهاتريك الثاني..
وتوتنهام يحقق الفوز األكبر منذ 2009
حق��ق توتنه��ام ،فوزا كبيرا في كأس االتحاد اإلنجليزي ،على
ترانمير روفرز ،بنتيجة ( ،)0-7ليتأهل إلى دور الـ 32من المسابقة.
وذكرت ش��بكة «أوبتا» لإلحصائيات ،أن الفوز بس��باعية نظيفة،
ه��و األكب��ر لتوتنه��ام في مباراة تنافس��ية من��ذ ع��ام  ،2009عندما
ف��از ( )1-9عل��ى ويج��ان أثلتيك ف��ي الدوري اإلنجلي��زي الممتاز،
واألكب��ر في كأس االتح��اد اإلنجليزي منذ االنتصار على فريق
كرو ( ،)2-13في عام .1960
وأش��ارت إل��ى أن الهاتري��ك ال��ذي س��جله اإلس��باني فرنان��دو
لورينتي هو الثاني له مع توتنهام ،وكان األول في كأس االتحاد
اإلنجليزي ً
أيضا ،أمام فريق روشديل ،في فبراير/شباط الماضي.
وف��ي إحصائي��ة أخ��رى ،أكدت أن المهاجم هاري كين س��جل 9
أهداف في آخر  8مباريات له بكأس االتحاد اإلنجليزي 8 ،من هذه
األهداف كانت في مرمى فرق من خارج البريميرليج ،وتلعب في
الدرجات الدنيا.
أم��ا الك��وري الجنوب��ي س��ون هيون��ج مي��ن ،وال��ذي س��جل هد ًف��ا،
فقد أصبح مش� ً
�اركا في  12هدفا في آخر  6مباريات لتوتنهام في
مختلف المسابقات ،بواقع  7أهداف ،و 5تمريرات حاسمة.
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الدوري الثاني بكرة السلة

الرياضي يحسم الصدارة بإسقاط الهومنتمن

قاد أمير سعود فريق الرياضي الجمعة
الكتس��اح الهومنتمن بنتيج��ة ()77-90
على ملعب المنارة .وشهدت األرباع تفوق
الفري��ق األصف��ر ،طيل��ة فت��رات اللق��اء،
كالتال��ي( :األول  )21-22و(الثان��ي -44
 )41و(الثال��ث  ،)56-70وأحرز أمير س��عود
 22نقط��ة ،كأفض��ل مس��جل ف��ي فريقه،
في حين سجل وائل عرقجي  17نقطة.

وس��جل والت��ر ه��ادج للهومنتم��ن 27
نقطة ،كأفضل مسجل في اللقاء ،بينما
أحرز مايك إيفيبرا  20نقطة.
وبذل��ك ،حس��م الرياض��ي ص��دارة
ذه��اب البطول��ة ،برصيد  15نقط��ة ،من 7
انتص��ارات وخس��ارة وحي��دة ،في حين حل
الهومنتمن بالمرتب��ة الثانية ،برصيد 14
نقطة ،من  6انتصارات وهزيمتين.

لتغطية فعاليات نهائيات كأس آسيا ..

اإلمارات تمنع الوفد اإلعالمي القطري من دخول أراضيها
منع��ت الس��لطات اإلماراتي��ة الوف��د
اإلعالم��ي القط��ري المكل��ف م��ن قب��ل
لجنة االعالم الرياضي بتغطية نهائيات
كأس آس��يا الت��ي س��تقام هن��اك م��ن
دخول أراضيها وفرضت على خمسة من
الصحفيين العودة من مطار دبي الدولي
عق��ب الوص��ول عب��ر رحل��ة الخط��وط
الجوية الكويتية وفق قرار من السلطات
بمنعهم من الدخول رغم حصولهم على
تأش��يرة س��فر مس��بقة ص��ادرة بالش��كل
الرس��مي خالف��ا ال��ى حصوله��م عل��ى
موافق��ة رس��مية م��ن اإلتح��اد االس��يوي
عبر البريد اإللكتروني الرسمي الخاص
بالقن��اة اإلعالمي��ة باإلتح��اد الق��اري

تفي��د بص��دور بطاق��ات إعالمي��ة تجي��ز
للصحفيي��ن الخمس��ة تغطي��ة الح��دث
القاري.
وكان الصحفيون الخمسة قد أجبروا
عل��ى المك��وث ف��ي مط��ار دب��ي ألكث��ر
م��ن خم��س س��اعات تعرض��وا خالله��ا
لتحقيق��ات قب��ل أن يت��م إعالمه��م بقرار
منعه��م من الدخ��ول دون ابداء األس��باب
لتتجاهل السلطات اإلجراءات القانونية
الت��ي س��ار وفقه��ا اإلعالميون في س��بيل
القي��ام بعمله��م لتغطي��ة البطول��ة التي
تق��ام ف��ي اإلم��ارات وبم��ا يتع��ارض م��ع
لوائ��ح وتعليم��ات اإلتحادي��ن الدول��ي
واالسيوي لكرة القدم .

التصنيف الجديد ألغلى  10العبني في العالم
نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية
الجمع��ة قائم��ة بأغل��ى  10العبين قيمة
سوقية في العالم مع حلول عام .2019
وذك��رت الصحيف��ة أن المص��ري
محم��د صالح ،نج��م ليفرب��ول اإلنجليزي،
ه��و األغل��ى ف��ي البريميرلي��غ ف��ي س��وق
االنتق��االت العالمي��ة حالي��ا ،ب �ـ  151مليون
جنيه إسترليني ،ما يعادل  168مليون يورو.
قائمة الالعبين العشرة األغلى قيمة:
 - 1البرازيل��ي نيمار ،نجم باريس س��ان
جيرمان 229.1 :مليون يورو.
 - 2الفرنس��ي كيلي��ان مباب��ي ،نج��م
باريس سان جيرمان 215 :مليون يورو.
 - 3األرجنتين��ي ليوني��ل ميس��ي ،نج��م
برشلونة اإلسباني 203.3 :مليون يورو.
 - 4المص��ري محم��د ص�لاح ،مهاج��م
ليفربول اإلنجليزي 168.3 :مليون يورو.
 - 5اإلنجلي��زي ه��اري كي��ن ،مهاج��م

توتنهام هوتسبير 151.1 :مليون يورو.
 - 6البلجيك��ي إيدي��ن ه��ازارد ،نج��م
تشيلسي اإلنجليزي 148.2 :مليون يورو.
 - 7البلجيك��ي كيفي��ن دي ب��راون،
مهاجم مانشستر س��يتي 129.4 :مليون
يورو.
 - 8الفرنس��ي أنطوان غريزمان ،نجم
أتلتيكو مدريد اإلسباني 125.6 :مليون
يورو.
 - 9الفرنس��ي ب��ول بوغب��ا ،مهاج��م
مانشس��تر يونايت��د اإلنجلي��زي119.3 :
مليون يورو.
 - 10البرازيل��ي فيلي��ب كوتيني��و،
مهاجم برشلونة 118.2 :مليون يورو.
وخل��ت القائمة من اس��م كريس��تيانو
رونال��دو نج��م منتخ��ب البرتغ��ال ون��ادي
يوفنتوس اإليطالي ،بعدما بلغت قيمته
التسويقية  107ماليين يورو.

جوفان وهيربرت :التتويج ببطولة قطر للتنس يدفعنا للمزيد

أب��دى البلجيك��ي ديفي��د جوف��ان ،س��عادته الكبي��رة بالتتويج ب��أول ألقابه في قط��ر ،بعد فوزه
ببطولة قطر للتنس للزوجي .وقال جوفان في مؤتمر صحفي« :س��عيد للغاية بتحقيق الفوز
في  4مباريات هنا في قطر ،ويالها من بداية جيدة للموسم الجديد ،قبل المشاركة في بطولة
أس��تراليا المفتوحة أولى بطوالت الجراند س�لام» .وأضاف «الفوز بالبطولة يدفعنا لتحقيق
المزي��د ه��ذا الع��ام» .من جهته ،أكد الفرنس��ي الش��اب هيرب��رت ،الفوز ببطول��ة قطر للزوجي
بمثابة لحظة تاريخية بالنسبة له ،وقال« :من الجيد أن أعود الدوحة للعام الثاني ،وأن أحقق
لقب الزوجي في بداية الموسم الجديد».

نانت يبلغ دور الـ 32من كأس فرنسا
تأهل نانت ،إلى دور الـ 32من كأس فرنسا بعد فوزه العريض ( )1-4على ضيفه شاتيرو ،خالل
لقاء الفريقين في دور الـ 64الذي أقيم يوم الجمعة.
فعل��ى ملعب��ه البوجوار ،افتتح نانت التس��جيل مبك ًرا ع��ن طريق العبه خليفة كوليبالي في
الدقيقة ( ،)6إال أن شاتيرو أدرك التعادل سري ًعا عبر العبه أوبا سانيانت في الدقيقة (.)13
وقبل انتهاء الشوط األول ،وضع رينيه كرين أصحاب األرض في المقدمة مجددا بهدف في
الدقيقة ( ،)37إال أن زميله لوكاس إيفانجليستا ،أهدر ركلة جزاء قبل صافرة استراحة بين
الشوطين في الدقيقة (.)45
وأكد نانت أفضليته بالهدف الثالث الذي حمل توقيع إمران لوزا في الدقيقة ( ،)70واختتم
زميله أنتوني ليمبومب ،مهرجان األهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة (.)86

