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األفضل في القارة

غد ًا االربعاء  ..يبدأ الطاقم التحكيمي االيراني مشواره في كأس آسيا
يب��دأ الطاق��م التحكيم��ي االيران��ي مش��واره ف��ي
نهائي��ات كأس آس��يا بك��رة الق��دم المقام��ة ف��ي
االمارات غداً االربعاء.
حيث س��يقود الطاقم التحكيم��ي االيراني بقيادة
عل��ي رض��ا فغاني المب��اراة االولى لمنتخ��ب اليابان
المرش��ح بق��وة لحم��ل لقب ه��ذه البطولة ،فس��يبدأ
المنتخب الياباني عصر االربعاء منافساته في هذه
البطولة – وهو الذي يحمل اكبر عدد للقب القارة
– بمالقاة المنتخب التركمنستاني المتواضع!
وال يع��رف هل س��يفجر منتخب تركمنس��تان هو
االخ��ر مفاج��اة كنظي��ره االردن��ي ال��ذي حق��ق اول
مفاج��اة بالبطول��ة وه��زم حام��ل اللق��ب المنتخ��ب
االسترالي.
ه��ذا ويق��ف الحك��م الدول��ي عل��ي رض��ا فغان��ي
عل��ى رأس الطاق��م ال��ذي س��يقود المباراة ،يس��اعده
ف��ي ذل��ك مواطن��اه رض��ا س��خندان ومحم��د رض��ا
منصوري.
ومن الجدير بالذكر ان هذا الطاقم االيراني قد
تس��لم قبل ايام قالئل جائ��زة افضل طاقم تحكيمي
ف��ي آس��يا ،وق��د تس��لم الجائ��زة م��ن رئي��س االتح��اد
االسيوي البحريني الشيخ سلمان.

بنفيكا ينتفض ليحقق انتصا ًرا مثي ًرا بالدوري البرتغالي

بيبلوس يعمق جراح الحكمة في دوري السلة اللبناني
حق��ق فري��ق بيبل��وس فوزا كبيرا على حس��اب الحكم��ة ،بنتيجة  ،70-91ف��ي مباراتهما
األحد ،على ملعب مجمع ميشال سليمان ،ضمن مباريات الدوري اللبناني للسلة.
وش��هدت المب��اراة تف��وق بيبلوس طيلة فت��رات اللقاء ،حيث انتهى الرب��ع األول ()19-14
والثاني ( )33-49والثالث .)55-65
وس��جل مالك��وم رايل��ي  25نقط��ة لبيبل��وس ،م��ع  4تمريرات حاس��مة كأفض��ل العب في
اللقاء ،في حين سجل يوسف غنطوس  23نقطة للحكمة ،مع  3تمريرات حاسمة.
وارتق��ى بيبل��وس للمرك��ز الثال��ث متع��ادال م��ع الش��انفيل وبي��روت ،ب �ـ 12نقط��ة ،م��ن 4
انتص��ارات و 4هزائ��م ،ف��ي حي��ن أنهى الحكمة ذه��اب البطولة في ذيل الترتي��ب ،بـ 9نقاط،
من  7هزائم وفوز يتيم ،كان على حساب هوبس في الجولة األولى.

مانشستر سيتي يكتسح روترهام
بسباعية في كأس االتحاد اإلنجليزي
اكتس��ح مانشس��تر سيتي ضيفه روتيرهام يونايتد  0-7األحد ،في
الدور الرابع من بطولة كأس االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم.
أح��رز س��باعية الس��يتي كل من رحيم س��تيرلينغ ف��ي (د )12.وفيل
فودي��ن في (د )43.ووس��يمي أجاي ،العب روتيره��ام يونايتد في (د45.
بالخط��أ ف��ي مرم��ى فريق��ه) وغابريي��ل جيس��وس ف��ي (د )53.ورياض
محرز في (د )73.ونيكوالس أوتاميندي في (د )78.وليروي س��اني في
(د.)85.
وبه��ذا الف��وز تأه��ل مانشس��تر س��يتي إلى دور ال �ـ 32بالبطول��ة ،التي

يحمل لقبها نادي تشيلسي اإلنجليزي.
وف��ي مب��اراة نيوب��ورت وضيف��ه ليس��تر س��يتي تقدم أصح��اب األرض
بهدف سجله جميل مات في (د ،)10.ورد الجزائري رشيد غزال بهدف
التعادل لليس��تر قبل نهاية المباراة بثماني دقائق ،فظن ليس��تر بأنه
س��يفرض مب��اراة مع��ادة عل��ى ملعبه ،لك��ن بادريغ أمون��د كان له رأي
اخر بتسجيله هدف الفوز في (د 85.من ركلة جزاء).
وتأه��ل أيض��ا إل��ى دور الـ 32فري��ق ميلوول بعدما قل��ب تأخره بهدف
أم��ام ه��ال س��يتي إلى فوز  ..1-2فريق دونكاس��تر روف��رز بعد فوزه على
بريستون نورث ايند .. 1-3فريق كوينز بارك رينجرز عقب فوزه على
ليدز يونايتد  ..1-2وفريق بارنت بعد فوزه على شيفيلد يونايتد .0-1
وكان��ت أندي��ة المقدم��ة ف��ي ال��دوري الممت��از ،اجت��ازت ه��ذا الدور
بس��هولة الجمع��ة والس��بت ،فتغل��ب توتنه��ام على ترانمي��ر روفرز ،0-7
ومانشس��تر يونايت��د عل��ى ريدين��غ  ،0-2وتشيلس��ي عل��ى نوتنغه��ام
فوريست بالنتيجة ذاتها ،وأرسنال على بالكبول .0-3

ارتفاع القيمة التسويقية للكرة اآلسيوية إلى  10مليارات دوالر
كش��فت دراس��ة اعتم��د عليه��ا االتح��اد اآلس��يوي ف��ي إع��ادة بيع
حقوق��ه الخاص��ة ببط��والت الق��ارة ،وقدمته��ا ش��ركة عالمي��ة
متخصصة عن ارتفاع القيمة التس��ويقية والس��وقية الش��املة لكرة
القدم عبر القارة إلى  10مليارات دوالر سنويا.
وال تقتص��ر ه��ذه القيمة على ميزانيات األندي��ة ورواتب الالعبين
والمدربي��ن ،ولك��ن تش��مل كل م��ا ل��ه عالق��ة بكرة القدم م��ن رواتب
إداريين وميزانيات نقل ورعاية وحقوق ،وضرائب وخدمات مساعدة
لرياضة كرة القدم.
وكش��فت الدراس��ة أن آس��يا تفوق��ت تقريب��ا عل��ى معظ��م ق��ارات
العال��م ،وحل��ت في الترتيب الثان��ي بعد قارة أوروبا التي تعتبر كرة
القدم فيها األعلى قيمة س��وقية وتس��ويقية ،بما يتجاوز الـ 25مليار
يورو سنويا.
وف��ي توزيع��ة مبل��غ ال �ـ 10ملي��ارات دوالر ،احتل��ت  8دول الص��دارة،
وحصدت نصيب األس��د من حيث حجم ما ينفق على اللعب وكل
م��ا يرتب��ط به��ا من وظائف وأعمال تس��ويقية وإداري��ة وغيرها ،وهي
 4دول ف��ي الش��رق (الصي��ن ،الياب��ان ،كوري��ا الجنوبي��ة ،أس��تراليا)
ومثلها في الغرب (السعودية ،اإلمارات ،قطر ،إيران).

رابتورز يتخطى بيسرز في دوري السلة األمريكي
حقق نورمان باول ،أفضل حصيلة له من النقاط ،خالل مباراة هذا
الموس��م بع��د حلول��ه ً
بديل ،ليق��ود تورونت��و رابتورز ال��ذي لعب بدون
ك��واي ليون��ارد ،للف��وز على الضي��ف أنديانا بيس��رز  ،105-121ضمن
منافسات دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين.
وعاد كايل لوري للتش��كيلة ،ليس��جل  12نقطة ،وأرس��ل  8تمريرات
حاسمة عقب غيابه عن  6مباريات متتالية بسبب شد في الظهر.
وس��جل س��يرجي إيب��اكا  18نقط��ة ،وأض��اف داني جري��ن  15نقطة
لرابتورز ،الذي فاز على باكس في ميلووكي السبت الماضي.
وف��ي بقية المباريات ،فاز مينيس��وتا تمبروولفز على لوس أنجلوس
ليكرز  ،86-108في ظل غياب ليبرون جيمس عن صفوف األخير.

وف��ي المقاب��ل ،كان إجمال��ي م��ا ينف��ق ويرتب��ط بك��رة الق��دم في
 39دول��ة آس��يوية ه��و  5.1مليار دوالر مقس��مة عل��ى كل هذا العدد،
والذي يمثل نس��بة هزيلة للغاية مقارنة بحجم ما ينفق في  8دول
فق��ط ،وه��و أيض �اً ما يكش��ف حجم الفج��وة في المس��تويات الفنية
بين الدول الـ 8المتصدرة مش��هد المنافس��ات القارية على مس��توى
األندي��ة والمنتخبات ،وبين باقي ال��دول الـ ،39التي تعاني معظمها
من عدم اإلنفاق الكافي على اللعبة.
وف��ي ال��دول ال �ـ 8حلت الصي��ن في الص��دارة كأكبر قوة تس��ويق
واس��تثمار ف��ي كرة القدم ،بواقع  5.3ملي��ار دوالر ،وهي تمثل حجم
األعم��ال المرتبط��ة بك��رة الق��دم ،والنق��ل التليفزيون��ي والرعاي��ة
والتس��ويق والمالع��ب وس��وق الك��رة بش��كل كام��ل ،وق��وة األندي��ة
المش��اركة ف��ي ال��دوري وقيمته��ا وميزانيته��ا المالي��ة وغيرها من
الجوانب ذات العالقة.
وح��ل ال��دوري الس��عودي ثاني �اً عل��ى آس��يا ب �ـ 2.1ملي��ار م��ن حي��ث
القيمة الس��وقية والتس��ويقية ،والدوري الياباني ثالثاً بـ 900مليون
دوالر ،وحل��ت اإلم��ارات رابع��ة بقيم��ة  654ملي��ون دوالر أو ( 4.2مليار
درهم).

وفلسطني تجبر سوريا على تعادل بطعم الهزيمة

االردن يفجر املفاجأة ويهزم استراليا حاملة اللقب في كأس آسيا
* الهند تقسو على
تايلند برباعية في يوم
املفاجأت
تغل��ب المنتخ��ب األردن��ي
عل��ى نظي��ره األس��ترالي
حامل اللقب بهدف نظيف،
في المب��اراة التي جمعتهما
ي��وم األحد في مدينة العين
اإلماراتي��ة ،ف��ي افتت��اح
منافس��ات المجموع��ة الثاني��ة ل��كأس
آس��يا  ،2019وس��جل اله��دف الوحي��د
ف��ي المب��اراة الع��ب النش��امى أن��س بني
ياس��ين في الدقيقة  26من عمر اللقاء،
وبه��ذا الف��وز تص��در المنتخ��ب األردن��ي
المجموعة الثانية بثالث نقاط.
م��ن جه��ة ثاني��ة نج��ح المنتخ��ب
الفلس��طيني في إجبار نظيره الس��وري،
عل��ى تعادل س��لبي بطع��م الهزيم��ة ،في
المواجه��ة الت��ي جمعتهم��ا األح��د ،ف��ي
ثان��ي مباري��ات المجموع��ة الثاني��ة م��ن
بطولة كأس آسيا.
وقل��ب المنتخ��ب الفلس��طيني
التوقعات التي رجحت فوز سوريا لفارق
اإلمكان��ات وخاصة ف��ي الهجوم بتواجد
عمر السومة وعمر خريبين.
تغل��ب المنتخ��ب الهن��دي عل��ى
نظي��ره التايالن��دي بنتيج��ة  ،1-4ف��ي
المب��اراة الت��ي جمعتهم��ا ي��وم األح��د
ضم��ن الجول��ة األول��ى م��ن منافس��ات

المجموع��ة األول��ى ل��كأس آس��يا 2019
التي تستضيفها اإلمارات.
وسجل للهند كل من سونيل شيتري،
هدفي��ن ف��ي الدقيقتي��ن  27م��ن ركل��ة
ج��زاء و ،46وأنيرود تابا في الدقيقة ،68
وجيج��ي ف��ي الدقيق��ة  ،80فيم��ا س��جل
ه��دف تايالن��د الوحيد تيراس��يل دانغدا
في الدقيقة  33من عمر اللقاء.
وبه��ذا الفوز ،تصدر المنتخب الهندي
المجموع��ة األول��ى بث�لاث نق��اط ،فيما
يتقاس��م المرك��ز الثان��ي كل م��ن
اإلم��ارات والبحري��ن بنقط��ة واح��دة
بع��د تعادلهم��ا ف��ي المب��اراة االفتتاحية
للبطول��ة  ،1-1وبق��ي رصي��د تايالن��د
خالي��ا من النق��اط في المرك��ز الرابع
واألخير.
وبع��د انته��اء مباري��ات الي��وم الثان��ي
وال��ذي وص��ف بي��وم المفاج��أت ،يعتقد
الكثي��رون ب��أن ه��ذه ال��دورة ستش��هد
الكثي��ر م��ن االم��ور العجيب��ة غي��ر
المتوقعة من حيث النتائج واالبداعات.

رسميًا ..ريال مدريد يعلن أولى صفقات الشتاء
أعل��ن ري��ال مدري��د توصل��ه التف��اق
م��ع ن��ادي مانشس��تر س��يتي ،ح��ول عقد
أولى الصفقات الش��توية للميرنجي في
يناير/كانون ثان الجاري.
وذك��ر ري��ال مدري��د ،ف��ي بي��ان عل��ى
موقع��ه الرس��مي ،أن عق��د إبراهي��م دياز
الق��ادم م��ن مانشس��تر س��يتي س��يمتد
حتى يونيو/حزيران .2025
وكان��ت تقاري��ر صحفي��ة س��ابقة ق��د

عاد بنفيكا سريعا إلى نغمة االنتصارات ،التي غابت عنه في المرحلة الماضية ،بالدوري
البرتغالي ،بعدما حقق فوزا مثيرا ( )2/4على ضيفه ريو آفي األحد ،في الجولة الـ.16
وأسفرت باقي المباريات التي جرت االحد بنفس المرحلة ،عن فوز بيلينينسيش ()0/1
عل��ى ضيف��ه فيتوي��ا جيماري��ش ،فيم��ا تع��ادل فييرينس��ي مع ضيف��ه س��انتا كالرا (،)2/2
وفيتوريا سيتوبال مع ضيفه تشافيس بدون أهداف.
وارتف��ع رصي��د بنفيكا إلى  35نقطة ،ف��ي المركز الثاني مؤقتا ،بفارق أربع نقاط خلف
غريمه التقليدي ،بورتو (المتصدر) ،والذي ما زالت الفرصة مواتية أمام ،لتوسيع الفارق
إلى سبع نقاط ،حال فوزه على ضيفه ناسيونال ماديرا .وربما يفقد بنفيكا الوصافة ،في
ظ��ل ابتع��اده بفارق نقطة وحيدة ،أمام س��بورتنج لش��بونة ،صاحب المرك��ز الثالث ،الذي
يحل ضيفا على تونديال.
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أش��ارت إل��ى أن الصفق��ة كلف��ت ري��ال
مدري��د  20ملي��ون إس��ترليني متضمن��ة
الحوافز.
جدي��ر بالذك��ر أن عق��د دي��از م��ع
مانشس��تر س��يتي كان س��ينتهي ف��ي
الصي��ف المقب��ل ،حي��ث رف��ض الالع��ب
كل مح��اوالت التجديد ،بس��بب رغبته
ف��ي الحص��ول عل��ى فرص��ة أكب��ر ف��ي
المشاركة بالمباريات رفقة فريق آخر.

اكتساح مصري لبطولة بريطانيا املفتوحة بالسكواش

سوسيداد يعمق جراح
ريال مدريد في الليجا
س��قط ري��ال مدري��د ف��ي ف��خ الخس��ارة
بنتيج��ة ( )0-2أم��ام ضيف��ه ري��ال سوس��يداد
مس��اء األحد ،ضمن منافس��ات الجولة الـ18
من الليجا في معقله «س��انتياجو برنابيو»،
وس��جل الهدفي��ن لري��ال سوس��يداد ويلي��ان
خوس��يه ف��ي الدقيق��ة  ،3وروب��ن ب��اردو ف��ي
الدقيقة .83
وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد
عن��د  30نقطة ف��ي المركز الخامس ،بينما
يرفع ريال سوس��يداد رصيده للنقطة  22في
المركز الـ.11
وت��زداد بذل��ك معان��اة ري��ال مدري��د ف��ي
الليج��ا ،بع��د أن تعادل ف��ي الجولة الماضية
مع فياريال بنتيجة .2-2
ه��ذا وكان��ت نتائ��ج المباري��ات االخ��رى
كالتالي:
ايبار صفر  -فياريال صفر
اشبيلية  - 1اتلتيكو مدريد 1
خيتافي  - 1برشلونة 2

نيشيكوري يفك النحس
ويُتوج بلقب برزبني
ُتوج الياباني كي نيشيكوري بأول ألقابه
من��ذ بطول��ة ممفي��س ع��ام  ،2016وذل��ك
بتغلب��ه عل��ى الروس��ي دانيي��ل ميدفيديف،
ف��ي نهائ��ي بطول��ة برزبي��ن ،بمجموعتي��ن
مقاب��ل مجموعة واح��دة بواقع ( )4-6و(-3
 )6و(.)2-6
وانتق��م نيش��يكوري بالتال��ي م��ن هزيمته
أم��ام الالعب الروس��ي في بطول��ة طوكيو
المفتوح��ة الع��ام الماض��ي ،كم��ا أنه��ى
سلسلة من  9نهائيات خسرها على التوالي
بداية من نهائي ميامي .2016
يذك��ر أن نيش��يكوري س��بق وأن وص��ل
إل��ى نهائ��ي بطولة برزبين م��ن قبل في عام
 ،2017ولكن��ه خس��ر حينه��ا أم��ام البلغ��اري
جريج��ور ديمت��روف بمجموعتي��ن مقاب��ل
مجموعة واحدة.

حقق��ت البعثة المصرية مكاس��ب بالجملة،
بع��د انته��اء مش��اركتها في منافس��ات بطولة
بريطاني��ا المفتوحة لإلس��كواش ،التي أقيمت
بمدين��ة برمنجه��ام ،عل��ى مس��توى المراح��ل
العمرية للشباب والناشئين.
وش��اركت مصر في هذه البطولة ،التي تعد
م��ن أعرق وأكبر بطوالت اإلس��كواش ،بأكبر
بعث��ة قوامه��ا  110أف��راد م��ن بينه��م  54الع ًب��ا
والعبة.
منافسات تحت  19سنة شباب وشابات
ونج��ح مصطف��ى عس��ل ،ف��ي التتوي��ج بلقب
البطول��ة ،ف��ي ه��ذه المرحل��ة العمري��ة تح��ت
 19س��نة ش��باب ،في حين حصد عمر التركي
المركز الثالث .وفي منافس��ات تحت  19سنة
ش��ابات ،اس��تطاعت هاني��ا الحمام��ي التتوي��ج

بلق��ب البطول��ة ،بعدم��ا ج��اءت ف��ي المرك��ز
األول له��ذه المرحل��ة العمري��ة ،فيم��ا ج��اءت
جن��ى ش��يحة في الوصاف��ة ،بالمرك��ز الثاني،
بينما احتلت فريدة محمد المركز الثالث.
منافسات تحت  17سنة شباب وشابات
وف��ي منافس��ات المرحل��ة العمري��ة تح��ت
 17س��نة ش��باب ،ت��وج يحي��ى النوس��اني بلق��ب
البطول��ة ،بعدما جاء في المركز األول ،فيما
ح��ل كري��م البرب��ري ،ف��ي المرك��ز الثال��ث،
بينم��ا ج��اء إبراهي��م محم��د ف��ي المرك��ز
الخامس بهذه المرحلة العمرية.
بينم��ا ف��ي منافس��ات تح��ت  17س��نة ش��ابات،
جاءت الالعبة س��نا إبراهي��م بالمركز الثالث،
وحل��ت ن��ور أب��و الم��كارم بالمرك��ز الراب��ع ،في
حين احتلت حبيبة الدفراوي المركز التاسع،
وجاءت أمينة الريحاني في المركز العاشر.
منافسات تحت  15سنة ناشئين وناشئات
وفي منافس��ات تحت  15س��نة ناشئين ،حقق
كري��م الترك��ي المرك��ز الثال��ث ،كأفض��ل

مرتبة لإلس��كواش المصري ف��ي هذه البطولة
له��ذه المرحل��ة العمري��ة ،بينما في منافس��ات
تح��ت  15س��نة ناش��ئات ،توجت س��لمى الطيب
بلقب البطولة.
فيم��ا حلت ملك خفاجي بالمركز الرابع،
وكن��زي أيم��ن ج��اءت بالمرك��ز الخام��س،
واحتل��ت هي��ا محم��د المرك��ز الس��ادس،
وحققت م ّنه هدية المركز الثامن.
منافسات تحت  13سنة ناشئين وناشئات
ج��اء ط��ه إبراهي��م بالمرك��ز الس��ادس ،ف��ي
ه��ذه المرحلة ،وحل ياس��ين طلع��ت بالمركز
الس��ابع ،وحق��ق محم��د زكري��ا المرك��ز
الثامن ،فيما حصل حمزه وسام على المركز
التاس��ع .بينم��ا ف��ي منافس��ات الناش��ئات،
حص��دت أمين��ة عرفي لق��ب البطول��ة ،وجاءت

في��روز أب��و الخي��ر وصيف��ة بالمرك��ز الثان��ي،
وحل��ت نور خفاجي بالمركز الثالث ،وأحرزت
س��لمى الشيخ المركز الرابع ،واحتلت ملك
عل��ي المركز الس��ادس ،وحققت جنى عويس
المركز التاسع.
منافسات تحت  11سنة ناشئين وناشئات
وف��ي منافس��ات تح��ت  11س��نة ،غ��اب لق��ب
البطول��ة ع��ن العب��ي والعب��ات مص��ر ،وج��اء
كري��س بدور ف��ي الوصافة بالمرك��ز الثاني،
وحل سيف الدين دهشان بالمركز الثالث.
فيم��ا ج��اء الالع��ب س��يف الدي��ن رفاع��ي
بالمرك��ز الخام��س ،واحت��ل كري��م فان��وس
المرك��ز الثام��ن ،وجاء عل��ي رحمة بالمركز
التاس��ع .وفي منافسات الناشئات ،جاءت شهد
هان��ي بالمرك��ز الثال��ث ،وحل��ت س��هيلة حازم
بالمرك��ز الراب��ع ،بينما أح��رزت جايدا مرعي
المرك��ز الخام��س ،وحقق��ت مل��ك س��مير
المرك��ز الس��ادس ،وج��اءت ريم��اس إبراهي��م
بالمركز السابع.

