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فيما املنتخب االيراني يمطر الشباك اليمنية بخماسية نظيفة

كارلوس كيروش :البداية جيدة ولكن القادم أصعب

أبدى البرتغالي كارلوس كيروش ،مدرب
المنتخب اإليراني ،سعادته الكبيرة بالبداية
الجيدة واإليجابية بعد الفوز الس��احق على
نظي��ره اليمن��ي ،بخماس��ية نظيف��ة ،ضم��ن
الجول��ة األول��ى م��ن المجموع��ة الرابع��ة
ببطولة كأس أمم آسيا.
وق��ال كي��روش ف��ي تصريح��ات عق��ب
المب��اراة« :يا له��ا من بداية جي��دة وإيجابية
بالنس��بة لن��ا ،لحس��ن حظن��ا س��جلنا ف��ي
البداي��ة وه��ذا س��اعدنا عل��ى االس��تمرارية
بالعط��اء وتس��جيل المزي��د في بقي��ة فترات
اللقاء».

وأض��اف« :المب��اراة األول��ى ه��ي الحاس��مة
وليس��ت الس��هلة ،ألن الالعبي��ن يؤث��ر عليهم
التوت��ر بع��ض الش��يء ،ولكن ما ح��دث الليلة
كان جي��دا م��ن جميع النواحي لنا ،واألمور
س��ارت عل��ى أحس��ن م��ا ي��رام ،وه��ذه البداي��ة
فق��ط ،ونعل��م أن المباريات القادمة س��تكون
أصعب وأقوى».
وأت��م كي��روش ،بقول��ه« :علين��ا نس��يان ما
ح��دث ض��د اليم��ن والتركي��ز عل��ى مباراتنا
القادم��ة ،وعلين��ا أن نأخ��ذ كل مب��اراة عل��ى
ح��دة ،وس��نعمل بكل م��ا في وس��عنا لتحقيق
النتائج المنتظرة».

مالك الجزيري يحفظ ماء وجه العرب
في التصنيف العاملي للتنس
أعل��ن االتح��اد الدول��ي للتن��س،
التصني��ف العالم��ي لالعبي��ن
المحترفي��ن ،ف��ي نس��خته الحديث��ة
الصادرة اإلثنين ،حيث ش��هد تراجع
ع��دد م��ن العب��ي الع��رب وتق��دم
آخرين.
ويرص��د  ،مراكز الالعبين العرب
ف��ي التصني��ف الجدي��د ،ف��ي س��ياق
التقرير التالي:
ش��هد تصني��ف منافس��ات الف��ردي
رج��ال ،تراجع��ا عربي��ا لمعظ��م
الالعبين ،باس��تثناء  3فقط تقدموا
لألمام.
مركز قياسي
فق��د صع��د التونس��ي مال��ك
الجزيري  3مراكز إلى األمام ،ليأتي
في المرتبة  42عالميا ،ليصل بذلك
إل��ى أفض��ل ترتي��ب عالم��ي ل��ه ط��وال
مس��يرته االحترافية ،كما أنه ما زال
يحافظ على المركز األول عربيا.
ف��ي حي��ن تراج��ع المصري محم��د صفوت
مركزين إلى الخلف ليأتي في المرتبة 186
عالمي��ا ،بينم��ا على الصعي��د العربي ،ما زال
يحتل المركز الثاني.
كم��ا تراج��ع المص��ري يوس��ف حس��ام
مرك��زا وحيدا إلى الخل��ف ،ليحتل المرتبة
 407عالمي��ا ،وعل��ى الصعي��د العرب��ي يأت��ي
الالع��ب في المركز الثال��ث .في حين تقدم
المص��ري كري��م مأم��ون مركزي��ن إل��ى
األم��ام ،ليحت��ل المرتب��ة  436عالمي��ا ،وعل��ى
الصعيد العربي يأتي في المرتبة الرابعة.
كم��ا تق��دم المغرب��ي األمي��ن وه��اب

مركزي��ن إل��ى األم��ام ،ليحت��ل المرتب��ة 439
عالميا ،والمركز الخامس عربيا.
بينم��ا تأخر التونس��ي عزيز دوق��از ،مركزا
لل��وراء ،ليحت��ل المرتب��ة  574عالمي��ا ،وعل��ى
الصعيد العربي جاء في المركز السادس.
وأيض��ا تراج��ع التونس��ي س��كندر منصوري
مرك��زا للخل��ف ليأت��ي ف��ي المرك��ز 591
عالمي��ا ،في حين م��ا زال الالعب في المرتبة
السابعة عربيا.
وكذل��ك تأخ��ر التونس��ي مع��ز الش��رقي
مرك��زا وحي��دا ،ليأت��ي ف��ي المرتب��ة 634
عالمي��ا ،وعل��ى الصعيد العرب��ي في المركز
الثامن.

مها جنود ..مدربة تثبت نفسها في
عالم الرجال
ف��ي ملع��ب لكرة الق��دم ،تصيح مها جنود موجه��ة الالعبين بالتعليمات،
مثله��ا مث��ل أي م��درب آخ��ر لكن بفارق واح��د فقط هو أنها ام��رأة في عالم
أغلب��ه م��ن الرج��ال .كان��ت مه��ا جن��ود ( 32عام��ا) تس��عى ب�لا كل��ل لبناء
مستقبل مهني ناجح لها كالعبة محترفة في منتخب سوريا لكرة القدم
للس��يدات ،لكن تعرضها إلصابة دفعها للبحث عن مجال ،لم تس��بقها إليه
امرأة ببلدها ،في عالم كرة القدم للرجال.
وتعم��ل مه��ا حالي��ا مدربة مس��اعدة لفريق ن��ادي المحافظة لك��رة القدم
للرج��ال ف��ي دمش��ق ،وتق��ول إنه��ا أول ام��رأة تش��غل مث��ل ه��ذا المنصب في
منطق��ة الش��رق األوس��ط .وعن عمله��ا بالتدريب قالت مها أثناء اس��تراحة
خالل مران الفريق «التدريب هو علم ،سواء أنثى أو ذكر من يعمل به”.
وأضاف« :عندما يكون الشخص الذي يعطي الرسالة ،واثقا بمعلوماته،
ويقدّم معلومة صحيحة ،ويكون له كاريزما خاصة قيادية بأرض الملعب،
هنا األمر ال يفرق بين رجل أو امرأة».

هذا وحقق المنتخب االيراني فوزا كبيرا
ي��وم االثني��ن عل��ى منتخ��ب اليم��ن بنتيج��ة
-5صفر في أولى مباريات الفريقين ببطولة
كأس آسيا  2019المقامة في اإلمارات.
فعل��ى أرضي��ة ملع��ب محم��د ب��ن زاي��د ف��ي
العاصمة اإلماراتي��ة أبوظبي تقدم المنتخب
اإليراني عبر مهدي طارمي عند الدقيقة .12
وع��زز المنتخ��ب اإليران��ي تقدم��ه بالهدف
الثاني عند الدقيقة  23عبر الحارس اليمني
س��عود الس��وادي الذي س��جل هدف��ا بالخطأ
ف��ي مرم��ى فريق��ه اث��ر ضرب��ة ح��رة مباش��رة
نفذه��ا كابت��ن المنتخ��ب االيران��ي اش��كان
دجاك��ه ،قب��ل أن يضي��ف طارم��ي اله��دف
الثالث عند الدقيقة .28
وفي الش��وط الثاني ،س��جلت إيران الهدف
الراب��ع عب��ر س��ردار أزم��ون عن��د الدقيق��ة
 ،54قب��ل أن يضي��ف س��امان ق��دوس اله��دف
الخام��س عن��د الدقيق��ة  ،78وتص��درت إيران
المجموع��ة الرابع��ة للبطول��ة والت��ي تض��م
اليمن والعراق وفيتنام.
والفري��ق اإليران��ي مرش��ح بق��وة للتتوي��ج
بالبطول��ة القاري��ة الت��ي ت��وج به��ا  3م��رات
متتالية في  1968و 1972و.1976

استقرار قطر يتحدى طموح لبنان في كأس آسيا
ينظ��ر العدي��د م��ن المنتخب��ات إل��ى بطول��ة
كأس آس��يا لك��رة الق��دم كغاي��ة فيم��ا ينظ��ر
إليه��ا المنتخ��ب القط��ري كمحط��ة جدي��دة
وخط��وة أخ��رى على طري��ق االس��تعداد للحدث
األه��م وه��و بطول��ة كأس العال��م  2022الت��ي
تس��تضيفها بالده .ويس��تهل المنتخب القطري
بقي��ادة الم��درب اإلس��باني فيليك��س سانش��يز
مسيرته في النسخة الحالية من بطولة كأس
آس��يا بمواجه��ة نظي��ره اللبناني الي��وم األربعاء
عل��ى س��تاد «ه��زاع ب��ن زاي��د» بن��ادي العي��ن،
حي��ث تمث��ل المباراة نقطة انط�لاق للفريق في
محط��ة جدي��دة ومهم��ة على طريق االس��تعداد
للموندي��ال الذي يق��ام في أحضان الدوحة بعد
 3أعوام و 10أشهر فقط.
ويأم��ل العنابي في مش��اركة جيدة بالبطولة
الحالي��ة واالس��تعداد الجي��د لموندي��ال
 2022ال��ذي يرغ��ب في��ه إل��ى الوص��ول ل�لأدوار
اإلقصائية ،الس��يما وأن منتخب جنوب إفريقيا
ال ي��زال ه��و الفريق المضيف الوحيد الذي ودع
البطول��ة م��ن االدوار االول��ى عندما اس��تضافت
بالده نسخة عام .2010
ويمث��ل المنتخ��ب القط��ري أح��د الق��وى
متوس��طة المس��توى عل��ى الس��احة اآلس��يوية،
حي��ث كان��ت أفض��ل نتائج��ه ف��ي كأس آس��يا
هي بلوغ دور الثمانية في نس��ختي  2000و2011
فيم��ا ودع الفري��ق النس��خة الماضية ع��ام 2015
بأس��تراليا صف��ر اليدي��ن بعدما مني ب �ـ 3هزائم
متتالية في مبارياته الثالث بالدور األول.
ولكن أوضاع الفريق تحس��نت بش��كل ملحوظ
من��ذ تولي المدرب اإلس��باني فيليكس سانش��يز
مسؤولية الفريق في يوليو/تموز .2017
وخ�لال فت��رة اإلعداد للبطول��ة ،حقق الفريق
الفوز على منتخب سويس��را وتع��ادل مع نظيره
األيس��لندي ،ورغ��م كونها مباري��ات ودية ،فإنها

كانت مها كذلك العبة كرة قدم في نادي المحافظة قبل تعرضها
لإلصابة وانتقالها للتدريب ،فقد د ّربت فريق الس��يدات في النادي ونظمت
دورات تدريبية مختلفة للنساء والرجال في مجال التدريب.
وك��ون مه��ا العب��ة كرة قدم س��ابقة في ن��ادي المحافظة س��اعدها على
االندم��اج ف��ي الن��ادي ،وم��ع ذلك كان األم��ر عصيا على بع��ض الالعبين
في البداية.
وعن ذلك قال العب الفريق أمجد كتكوت «أول شيء شعرنا بصعوبة،
ثم تعودنا على األمر وأصبحث مثل أختنا».
وقد تس��اعد النتائج الجيدة أيضا في تعزيز وضع مها ،مع س��عي النادي
للترق��ي م��ن القس��م الثاني .وحقق الفريق االنتصار ف��ي  8مباريات وتعادل
في اثنتين من بين عشر مباريات إجماال حتى اآلن هذا الموسم.
وف��ي بل��د م��ا زال يعان��ي حرب��ا أهلية منع��ت منتخب الس��يدات من اللعب
لع��دة س��نوات ،يأمل نادي المحافظة ف��ي أن يمثل تعيين جنود تقدما لكرة
القدم وللنس��اء .وقال المدير الفني للنادي أنس الس��باعي إن إدارة النادي
رأت ،في أبريل /نيسان الماضي ،أن تعيين مها لتدريب فريق الرجال يمكن
أن يساعد في دعم دور المرأة السورية في الرياضة.
وأوض��ح الس��باعي أنه عين مها مش��رفة فنية على الفري��ق وأن القرار أثار
ضجة كبيرة مشيرا إلى أن مها تستحق ألنها العبة رائعة ومدربة رائعة.

رقم مميز لبوبوفيتش في دوري السلة
األمريكي
س��جل ديمار ديروزان  26نقطة ،وأرس��ل  9تمريرات حاس��مة ،واستحوذ على
 7ك��رات مرت��دة ،فيما واصل المدرب جري��ج بوبوفيتش زيادة عدد انتصاراته
خالل مسيرته بدوري كرة السلة االمريكي للمحترفين ،خالل انتصار سان
أنطونيو سبيرز على ديترويت بيستونز .107-119
وحق��ق بوبوفيت��ش  1221انتص��ارا عل��ى م��دار مس��يرته ،م��ا جعل��ه يتس��اوى
م��ع جيري س��لوان ف��ي المركز الثالث في قائم��ة المدربين األكثر تحقيقا
لالنتص��ارات عل��ى مر العص��ور .ويتراجع المدرب الذي تولى مس��ؤولية س��ان
انطوني��و عل��ى م��دار  23عام��ا خل��ف دون نيلس��ون ال��ذي حق��ق  1335انتصارا
وليني ويلكينز الذي حقق  1332فوزا ،وس��يطر س��ان أنطونيو على آخر ثالثة
أرباع عقب تراجعه في البداية .وفي بقية المباريات ،قدم جيمس هاردن أداء
رائعا بعد أن س��جل  32نقطة ومرر  14كرة مؤثرة ليقود هيوس��تون روكتس

لتعزي��ز مسلس��ل انتصاراته على أرضه ،ليبل��غ  10انتصارات بالفوز على دنفر
ناجتس متصدر القسم الغربي.113-125

تعتب��ر مؤش��را عل��ى أن االس��تثمارات الت��ي ت��م
ضخه��ا ف��ي أكاديمي��ة أس��باير ب��دأت تؤت��ي
ثمارها.
وبعدما س��يطرت نزعة تغيير المدربين بشكل
س��ريع عل��ى المنتخ��ب القط��ري لع��دة س��نوات،
جلب سانش��يز بعض االس��تقرار له��ذا المنصب
علم��ا بأنه أصبح المدرب الـ 16للفريق منذ عام
 .2000وانض��م المهاج��م أك��رم عفي��ف ،ال��ذي
س��جل ه��دف الف��وز على سويس��را ،إل��ى فياريال
اإلس��باني ولكن��ه يلع��ب حالي��ا لفري��ق الس��د
القطري على س��بيل اإلعارة ،كما فاز المدافع
القط��ري عبد الكريم حس��ن بلقب أفضل العب
آسيوي لعام .2018
وف��ي المقاب��ل ،وبع��د نح��و عقدي��ن عل��ى
مش��اركته األول��ى والوحي��دة ف��ي بط��والت
كأس آس��يا ،يع��ود المنتخ��ب اللبنان��ي إل��ى
الظه��ور ف��ي البطول��ة القاري��ة بطم��وح العب��ور
إل��ى ال��دور الثان��ي بعدم��ا فش��ل ف��ي ه��ذا خالل
مش��اركته األول��ى .ورغ��م كون��ه بعي��دا ع��ن
دائرة الترشيحات للمنافسة على اللقب أو على
األقل الوص��ول لألدوار النهائية ،يرى المنتخب
اللبنان��ي والعب��وه أن الفرص��ة مواتي��ة لتحقيق
ما لم يحققه في مش��اركته الوحيدة الس��ابقة
بالبطول��ة ع��ام  .2000ويتطل��ع المنتخ��ب
اللبنان��ي إل��ى ترجم��ة تألقه ف��ي التصفيات إلى
مش��اركة جي��دة ف��ي النهائي��ات والعب��ور إل��ى
ال��دور الثان��ي كحد أدن��ى أله��داف الفريق في
ه��ذه النس��خة .ويعتمد المونتنيج��ري ميودراج
رادولوفيت��ش المدير الفن��ي للمنتخب اللبناني
عل��ى مجموع��ة متمي��زة م��ن الالعبي��ن الذي��ن
ينشط معظمهم في الدوري اللبناني.
ويب��رز م��ن ه��ؤالء الالعبي��ن حس��ن معت��وق (31
عا ًم��ا) مهاج��م النجم��ة اللبنان��ي وقائ��د المنتخب
اللبناني ومعتز الجنيدي مدافع األنصار اللبناني.

وولفرهامبتون يفجر
مفاجأة ويُقصي ليفربول
من كأس إنجلترا
خ��رج ليفرب��ول مبك��را من مس��ابقة كأس
االتح��اد اإلنجلي��زي ،بخس��ارته أم��ام مضيفه
وولفرهامبت��ون  ،2-1مس��اء اإلثني��ن ،ضم��ن
منافسات الدور الثالث.
وس��جل هدف��ي وولفرهامبت��ون ،كال م��ن
راؤول خيميني��ز وروب��ن نيفيز ،في الدقيقتين
 38و ،55فيم��ا أح��رز ديف��وك أوريج��ي ه��دف
ليفربول الوحيد ،بالدقيقة .51
وأجرى مدرب وولفرهامبتون ،نونو إيسبرتو
س��انتو 5 ،تغييرات على التش��كيلة األساس��ية،
فش��ارك الحارس جون رودي م��كان البرتغالي
روي باتريس��يو ،ولع��ب كل م��ن رومان وليندر
ديندونك��ر وروب��ن نيفي��ز وروب��ن فيناج��ري
وديوج��و جوت��ا م��كان هيل��در كوس��تا وإيفان
كافالييرو ورومان سايس ومات دوهيرتي.
أما مدرب ليفربول ،يورجن كلوب ،فأشرك
تش��كيلة كله��ا م��ن االحتياطيي��ن ،فلعب في
الهجوم كل من ش��يردان ش��اكيري وديفوك
أوريجي ودانييل س��توريدج ،وشارك البرازيلي
فابيني��و كمداف��ع ،والش��اب كيرتيس جونز
( 16عاما).
واضط��ر ليفرب��ول إلج��راء تغيي��ر مبك��ر،
بإخ��راج المداف��ع الكروات��ي دي��ان لوفري��ن
لإلصاب��ة ،وإش��راك الش��اب اآلخ��ر ك��ي جانا
هويفر.

والصني تحقق فوزاً ثميناً على قرغيزستان

الشمشون الكوري يفتتح مشواره اآلسيوي بفوز صعب على الفلبني

اس��تهل المنتخ��ب الك��وري الجنوب��ي
مش��واره ف��ي بطول��ة كأس آس��يا لك��رة
الق��دم ،بف��وز ثمين وصعب عل��ى نظيره
الفلبين��ي االثني��ن ( ،)0-1ف��ي الجول��ة
األول��ى ضم��ن منافس��ات المجموع��ة
الثالثة.
ويدين الشمش��ون الكوري بالفضل في
ه��ذا الف��وز لمهاجم��ه هوان��غ أوي ج��و،
الذي س��جل الهدف الوحيد في المباراة
في الدقيقة ( .)67وبهذه النتيجة ارتقى
منتخ��ب كوري��ا الجنوبي��ة إل��ى وصافة
المجموع��ة الثالث��ة برصي��د  3نق��اط،
ويتخل��ف بفارق األه��داف عن المتصدر
منتخ��ب الصي��ن ،ال��ذي تغل��ب االثني��ن

أيض��ا عل��ى نظي��ره القيرغي��زي ،بعدم��ا
حول تأخره بهدف إلى فوز (.)1-2
وتمك��ن التني��ن الصين��ي م��ن قل��ب
تأخ��ره إل��ى ف��وز ،بتس��جيله هدفي��ن
متتاليي��ن ،ف��ي الش��وط الثان��ي ،األول
جاء بـ «نيران صديقة» س��جله الحارس
القرغي��زي ،ف��ي الدقيق��ة  50خط��أ ف��ي
مرم��اه ،بينما س��جل الثان��ي الصيني يو
داباو ،عند الدقيقة .78
وجاء ذلك ردا على هدف القرغيزي،
اخالدي��ن إس��رايلوف ،ف��ي الدقيق��ة
 42م��ن زم��ن الش��وط األول ،وأقيم��ت
المب��اراة على س��تاد خليفة بن زايد في
مدينة العين.

مواجهة نارية بني ارسنال واليونايتد في كأس االتحاد االنجليزي
أس��فرت قرع��ة المرحلة الرابعة من
بطول��ة كأس االتحاد اإلنجليزي التي
أجري��ت صب��اح الثالث��اء ع��ن مواجه��ة
ناري��ة ،وع��دد م��ن المواجه��ات الس��هلة
للفرق الكبرى.
و ُتع��د أب��رز مواجه��ة أس��فرت عنه��ا
القرع��ة ،وق��وع آرس��نال أم��ام مانشس��تر
يونايت��د ،ف��ي لق��اء ه��و األق��وى به��ذا
الدور.
وجاءت بقية المواجهات كالتالي:
كريستال باالس  -توتنهام
بورتسموث  -كوينز بارك رينجرز
بارنيت  -برينتفورد

مانشستر سيتي  -بيرنلي
ميدلسبره  -نيوبورت
نيوكاسل أو بالكبرن  -واتفورد
تشيلسي  -شيفيلد وينزداي أو لوتون
دونكاستر  -أولدهام
أكرينجتون  -ديربي أو ساثهامبتون
بيرستول سيتي  -بولتون
برايتون  -ويست بروميتش
ميلوول  -إيفرتون
شريوس��بوري أو س��توك -
وولفرهامبتون
ويمبلدون  -وست هام يونايتد
سوانزي سيتي  -جيلينجهام

براهيمي يقود بورتو لالبتعاد بصدارة الدوري البرتغالي
ت��وج بورت��و بط�لا للش��تاء ف��ي ال��دوري
البرتغال��ي لك��رة الق��دم ،بعدم��ا ف��از عل��ى
ضيف��ه ناس��يونال ( )1-3اإلثني��ن ف��ي خت��ام
الجولة الـ 16من البطولة.
وعل��ى ملع��ب (الدراج��او) ،افتت��ح النج��م
الجزائ��ري ياس��ين براهيمي ،باب التس��جيل
ألصح��اب األرض ف��ي الدقيق��ة  32قب��ل أن
يعزز زميله البرازيلي فرانسيس��كو س��واريس
«تاكينيو» الفارق بعدها بـ 6دقائق.
لك��ن ناس��يونال ،ع��اد للق��اء به��دف تذليل
الفارق في الدقيقة ( )40بواسطة الهندوري
بريان روشيز.
وفي النصف الثاني ،واصل براهيمي تألقه
ووس��ع الف��ارق من جدي��د بهدفه الش��خصي
الثاني والثالث لبورتو في الدقيقة .57
وبهذا االنتصار يعلن «التنانين» أنفس��هم

أبط��اال للش��تاء قب��ل جولة م��ن نهاي��ة الدور
األول بع��د أن وس��عوا الف��ارق م��ع أق��رب
مالحقيهم ،سبورتنج براجا ،لست نقاط.

