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ضمن منافسات كأس آسيا بكرة القدم

املنتخب االيراني يحقق فوز ًا على منتخب فيتنام

ج��رت عص��ر أمس وعلى ملعب آل نهيان ف��ي أبوظبي في تمام
الس��اعة الثاني��ة والنص��ف بتوقي��ت طه��ران ،مب��اراة مهم��ة بي��ن

فريق��ي المنتخبي��ن االيران��ي والفيتنامي وبحض��ور جمع غفير
م��ن متابع��ي الك��رة .بدأ الش��وط االول بس��يطرة واضحة للفريق

الحدادي خارج الكامب نو رسم ًيا

أعل��ن برش��لونة الجمع��ة ،بي��ع مهاجم��ه
اإلسباني من أصل مغربي ،منير الحدادي،
خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.
وذكر النادي الكتالوني ،في بيان رس��مي

عب��ر موقع��ه الرس��مي« :أب��رم برش��لونة
اتفا ًق��ا ،لنقل منير الحدادي إلى إش��بيلية،
الذي س��يدفع مليو ًنا و 50ألف يورو للنادي
الكتالوني».
وأض��اف البارس��ا« :يع��رب الن��ادي عالني ًة
ع��ن امتنان��ه لمني��ر الح��دادي ،عل��ى
التزام��ه وتفاني��ه ،ويتمن��ى ل��ه النج��اح ف��ي
المستقبل».
ولع��ب الح��دادي  56مب��اراة ،م��ع الفري��ق
األول لبرش��لونة ،وحق��ق برفقت��ه لقبي��ن
ف��ي ال��دوري ،ومثلهم��ا ف��ي ال��كأس ،إل��ى
جان��ب لق��ب واح��د ل��كل م��ن دوري أبط��ال
أوروب��ا وكأس العال��م لألندي��ة ،وكأس
الس��وبر األوروبي ،باإلضافة لكأس الس��وبر
اإلس��باني مرتي��ن ،وس��جل للبلوجران��ا 12
هد ًفا.
وم��ن جانب��ه ،أوض��ح الن��ادي األندلس��ي
ف��ي بي��ان« :توصل إش��بيلية وبرش��لونة إلى
اتف��اق ،يقض��ي بانتق��ال مني��ر الح��دادي،
م��ن م��ن حي��ث المب��دأ ،بانتظ��ار اجتي��از
الالع��ب الفحوصات الطبية ،وتوقيعه على
العقود».

االيران��ي بل أنه فرض ضغط �اً متواص ً
ال على مرمى
الفري��ق الفيتنام��ي ف��ي محاول��ة لتس��جيل ه��دف
الس��بق ف��ي المب��اراة .وبع��د تواص��ل هجمات��ه تمكن
المنتخ��ب االيران��ي ف��ي الدقيق��ة  38م��ن تس��جيل
هدف��ه االول ع��ن طري��ق الالع��ب س��ردار آزم��ون بع��د
تحويل��ة متقن��ة م��ن جه��ة اليمي��ن من الالع��ب وريا
غف��وري .عن��د بداي��ة الش��وط الثان��ي ح��اول الفريق
الفيتنامي تحسين صورته ،وفع ً
ال تمكن من تشكيل
خطورة واضحة على مرمى الفريق االيراني وذلك
ف��ي الدقيق��ة  51بع��د أن أنفرد مهاج��م الفريق لكنه
أهدر الفرصة حين س��دد الكرة في أحضان الحارس
االيراني.
وم��ن هجم��ة منس��قة ف��ي الدقيق��ة  68اس��تطاع
الالع��ب االيران��ي س��ردار آزم��ون م��ن تس��جيل هدف
منتخبه الثاني بعد مناولة دقيقة من زميله الالعب
مهدي طارمي.
بع��د اله��دف الثان��ي اقتص��ر اللع��ب ف��ي أغل��ب
أوقات��ه ف��ي س��احة الفري��ق الفتنام��ي ال��ذي عج��ز
تمام �اً ع��ن مج��اراة المنتخ��ب االيراني ال��ذي أحكم
س��يطرته بتنق�لات وتح��ركات العبي��ه لتنته��ي
المب��اراة بتقدم��ه بالهدفي��ن مقابل الش��يء للفريق
الفيتنام��ي ،وبه��ذا يتص��در مؤقتاً المجموعة بس��ت
نقاط من فوزين متتالين.
ه��ذا وضم��ت تش��كيلة المنتخ��ب االيران��ي ك ً
ال
م��ن :عل��ي رض��ا بيرانون��د ،محمد حس��ين كنعاني،
مرتضى بور علي كنجي ،وريا غفوري ،احسان حاج
صف��ي ،امي��د ابراهيم��ي ،وحي��د امي��ري ( 64احم��د
ن��ور الله��ي) ،اش��كان دزاكه ،س��امان ق��دوس ،مهدي
طارمي ( 64مهدي ترابي) ،س��ردار آزمون ( 79كريم
انصارى فرد).

عمان تتحدى التاريخ في مواجهة اليابان
يلتقي المنتخب العماني نظيره الياباني اليوم األحد ،في الجولة الثانية من مباريات
المجموع��ة السادس��ة ،ف��ي ال��دور األول لبطول��ة كأس آس��يا  ،2019المقام��ة حالي��ا
باإلمارات.
ولع��ب المنتخب��ان  11مب��اراة س��ابقة ،ابتداء من عام  ،1988وحت��ى  ،2016فازت اليابان
في  9منها ،وتعادال في مناسبتين ،ولم يحقق الفريق العماني أي فوز.
س��جل المنتخ��ب اليابان��ي  19هدف��ا ف��ي مرم��ى المنتخ��ب العمان��ي ،بينم��ا أح��رز
العمانيون  3أهداف.
أول لقاء بين المنتخبين كان وديا عام  1988وانتهى بفوز اليابان بهدف.
والتق��ى بعده��ا المنتخب��ان ف��ي تصفي��ات موندي��ال فرنس��ا  ،1998وف��ازت الياب��ان ف��ي
اللقاء األول بهدف نظيف ،وانتهت المواجهة الثانية بالتعادل .1-1
واللق��اء الراب��ع جم��ع المنتخب��ان ف��ي  ،2004ف��ي إطار تصفي��ات كأس العال��م ،2006
وانتهى بفوز اليابان بهدف نظيف.
وفي نفس العام ،حقق المنتخب الياباني الفوز بهدف لصفر ،في إطار بطولة كأس
آسيا في عام .2004
تج��دد اللق��اء ف��ي إطار تصفي��ات كأس العالم  ،2006وانتهى بتف��وق منتخب اليابان
به��دف نظي��ف .ولع��ب الفريق��ان ع��ام  ،2008ف��ي تصفي��ات موندي��ال  ،2010وانته��ت
المواجهة بفوز اليابان بثالثية نظيفة.
وسابع اللقاءات أقيم في نفس التصفيات في لقاء اإلياب ،وانتهى بالتعادل اإليجابي
بهدف لكل منهما.
وف��ي إط��ار تصفي��ات كأس العال��م  ،2014لعب��ا مرتي��ن ،األول��ى انته��ت بف��وز الياب��ان
بثالثي��ة نظيف��ة ،وك��رر أحف��اد الس��اموراي الف��وز إيابا بهدفي��ن لهدف ،آخ��ر لقاء بين
الفريقين كان وديا في  2016وفازت اليابان برباعية نظيفة.
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الرباع االيراني املعاق «سيامند رحمان» ثالث ًا على العالم

اعلن��ت اللجن��ة الب��ارا اولمبي��ة
الدولية الس��بت اس��ماء افضل الرباعين
المعاقي��ن ف��ي العال��م لع��ام  2018ف��ي
االستفتاء ،حيث احتل اقوى رجل معاق
ف��ي العالم ،االيراني «س��يامند رحمان»
المرك��ز الثال��ث م��ن بي��ن المرش��حين
االربعة في هذا االستفتاء.
ووقف��ت «مارين��ا ش��وجوك» م��ن
اوكراني��ا ف��ي المرك��ز االول و«ج��ان
كاس��تاندا » م��ن كولومبي��ا ف��ي
المرك��ز الثان��ي كافض��ل الرباعي��ن
المعاقين في العام .2018
وكان رحم��ان ق��د ف��از بلق��ب أفض��ل

رياض��ي مع��اق لس��نة  2017بأغلبي��ة
األص��وات ،ون��ال لق��ب أق��وى رج��ل معاق
في العالم في منافس��ات البرازيل برفعه
 310كيلوغرامات .
وتق ّل��د رحم��ان ع��ام  2018ذهبية آس��يا
ف��ي وزن زائ��د  107كيلوغرام��ات خ�لال
منافس��ات جاكرتا األندونيس��ية برفعه
 293كيلوغرام �اً .كم��ا حط��م ه��ذا
الالع��ب الرق��م القياس��ي العالم��ي ف��ي
اللعب��ة برفع��ه  295كيلوغرام �اً ف��ي
منافس��ات جاكرتا ،تاله رفعه لوزن 310
كيلوغرامات في بطولة البرازيل لينال
بذلك لقب أقوى رباع معاق في العالم.

مصر تخسر بصعوبة من السويد في مونديال اليد
خس��ر المنتخ��ب المص��ري ،أم��ام
نظي��ره الس��ويدي (27ـ )24ي��وم الجمعة،
ف��ي الجول��ة األول��ى م��ن منافس��ات
المجموع��ة الرابع��ة لبطول��ة كأس
العال��م لك��رة الي��د  ،2019المقام��ة ف��ي
ألماني��ا والدنم��ارك .وش��هدت المب��اراة،
تألق عدد من العبي المنتخب المصري
أبرزهم محمد ممدوح هاشم ،المحترف
ف��ي مونبليي��ه الفرنس��ي ،وكري��م
هنداوي ،حارس بشكتاش التركي.
ورغ��م التأخ��ر ف��ي الش��وط األول
بنتيج��ة ( ،)11-13إال أن الفراعن��ة

تألقوا في الش��وط الثان��ي ،ونجحوا في
التعادل قبل نهاية المباراة (24ـ ،)24لكن
المنتخب المصري ،تلقى  3أهداف قبل
انتهاء المباراة لتفوز السويد (27ـ.)24
وبتل��ك النتيج��ة تذيل��ت مص��ر
المجموع��ة بال رصيد وبف��ارق األهداف
خل��ف قط��ر ،بينم��ا تأت��ي الس��ويد ف��ي
الصدارة برصيد نقطتين.
ه��ذا وكان��ت نتائ��ج مبارات��ي تون��س
والبحرين كالتالي:
النرويج  - 34تونس 24
اسبانيا  - 33البحرين 23

العطية يحتفظ بصدارة رالي داكار

عبور الصني وكوريا وتعثر فلسطني أبرز مشاهد اليوم اآلسيوي السابع
ش��هد الي��وم الس��ابع م��ن كأس آس��يا
باإلمارات ،اتضاح معالم تأهل من المجموعة
الثالث��ة ،فيم��ا ستحس��م هوي��ة المنتخب��ات
المتأهل��ة م��ن المجموعة الثانية في الجولة
الختامي��ة ،رغم أن األردن تأهل رس��ميا لثمن
النهائ��ي .وم��ن المتوق��ع أن تتواصل لحظات
اإلث��ارة حت��ى الدقائ��ق األخي��رة م��ن الجول��ة
الختامية ،لحسم باقي بطاقات المتأهلين.
الفدائي والكانجارو
ع��اد منتخ��ب أس��تراليا ألج��واء المنافس��ة
بقوة ،بعد فوزه مساء الجمعة على فلسطين
 ،0-3فبع��د الس��قوط المدوي أمام النش��امى
في الجولة األولى ،أنعش الكانجارو حظوظه
مجددا للتأهل.
وستكون الجولة الثالثة حاسمة بين سوريا
الت��ي تبح��ث ع��ن فوز عل��ى أس��تراليا يؤهلها،
بينم��ا يحت��اج الفدائ��ي الف��وز بمواجه��ة
النش��امى .أم��ا الكانج��ارو فب��ات بحاج��ة إلى
التع��ادل فق��ط ف��ي ح��ال تعث��ر فلس��طين

أم��ام األردن بالتع��ادل أو الخس��ارة ،ويحت��اج
للف��وز على س��وريا ف��ي حال انتص��ار الفدائي
بالجولة الختامية.

إضافة سباق حواجز مختلط لبرنامج بطولة العالم للتتابع
ذك��ر االتحاد الدول��ي أللعاب القوى الجمعة،
إن س��باقا للحواج��ز س��يكون واح��دًا من س��باقين
مختلطي��ن جديدي��ن ف��ي برنامج بطول��ة العالم
لسباقات التتابع في يوكوهاما.
وتأت��ي إضاف��ة س��باق التتابع المختل��ط اثنين
ف��ي اثني��ن ف��ي  200مت��ر والحواج��ز المختل��ط
ليرتف��ع الع��دد إل��ى  3س��باقات للرج��ال ومثله��م
للس��يدات ومثله��م للمختل��ط ف��ي البطولة التي
تقام في  11و 12مايو/آيار.
وق��ال سيباس��تيان ك��و رئيس االتح��اد الدولي
ف��ي بي��ان« :بطولة العالم للتتابع تم إطالقها من أجل متعة الرياضيين والجماهير لذا فهي
مناسبة إلضافة سباقات جديدة».
وأضاف «كنت أش��جع التجديد منذ أن توليت المس��ؤولية لذا فمن الرائع مشاهدة إضافة
سباق تتابع سيظهر إمكانات العدائين».
وسيضم كل فريق اثنين من الرجال واثنتين من السيدات في سباق المختلط للحواجز.

التنين يقنع
واص��ل منتخ��ب الصي��ن عروض��ه الطيب��ة،
وتمك��ن م��ن حس��م تأهل��ه بالف��وز  0-3عل��ى

الفلبي��ن ،ويض��رب موع��د ف��ي ثم��ن نهائ��ي
البطول��ة ،وتخل��ص م��ن ضغوط��ات الجول��ة
األخي��رة .فيم��ا بات��ت حظ��وظ الفلبي��ن ش��به
مس��تحيلة ،بع��د تعرض��ه لخس��ارة ثقيل��ة،
حت��ى ح��ال ف��وزه ف��ي الجول��ة المقبل��ة ،فإنه
س��يصطدم بالمنافس��ة عل��ى أفض��ل ثال��ث
ولك��ن هن��اك صعوب��ة بس��بب ع��دد األه��داف
الت��ي دخلت ش��باكه ،بينما ب��ات التنين يعد
العدة لثمن النهائي.
الشمشون يعبر
عب��ر الشمش��ون الكوري الجنوب��ي إلى ثمن
النهائي ولحق بالصين ،بعد أن أطاح بأحالم
قيرغيزس��تان ،وتج��اوزه مس��اء الجمع��ة 0-1
ليلحق بالصين إلى الدور المقبل.
فيم��ا تع��د حظ��وظ قيرغيزس��تان ،ال��ذي
خس��ر المباراتي��ن بف��ارق ه��دف ،أفض��ل م��ن
منافسه الفلبيني ،الذي استقبلت شباكه 4
أهداف ،فيما س��تكون مب��اراة الصين وكوريا
الجنوبية هي لحسم زعامة المجموعة.

ليل يهزم كان بالدوري
الفرنسي
ف��از لي��ل عل��ى كان ( )1-3الجمع��ة ،ف��ي
الجولة العش��رين من الدوري الفرنس��ي لكرة
القدم.
�جل أه��داف لي��ل نيك��والس بيب��ي ف��ي
س� َّ
الدقيقة ( ،)8ورافاييل لياو في الدقيقة (،)20
ولويس أروخو في الدقيقة ( ،)3+90فيما سجل هدف كان الوحيد كاسيمير نينجا في
الدقيقة ( ،)5+90واضطر ليل الس��تكمال المباراة بعش��رة العبين بعد طرد محمد زكي
سيلك في الدقيقة (.)84
ورفع ليل ،رصيده إلى  37نقطة في المركز الثاني ،محققا انتصاره الحادي عش��ر في
الدوري هذا الموسم ،مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع.
فيم��ا توق��ف رصي��د كان عن��د  18نقط��ة ف��ي المركز الس��ادس عش��ر ،متلقيا خس��ارته
الثامنة في الدوري هذا الموسم ،مقابل الفوز في ثالث مباريات والتعادل في تسع.

احتف��ظ القط��ري ناص��ر العطي��ة
بص��دارة الترتي��ب الع��ام المؤق��ت لرال��ي
داكار الدول��ي ف��ي نس��خته ال �ـ ،41الت��ي
تق��ام بالعاصم��ة البيروفي��ة ليم��ا ،حت��ى
 17م��ن الش��هر الج��اري بمش��اركة 534
متس��اب ًقا ،و 334مركب��ة موزع��ة عل��ى
فئات السيارات ،والدراجات ،والشاحنات،
والكوادز ،والباجي خفيفة الوزن.
وحاف��ظ العطي��ة بصحب��ة مالح��ه
الفرنس��ي ماثيو بوميل على متن سيارة
«تويوت��ا هايلوك��س» ،بموقع��ه ف��ي
الص��دارة بع��د احتالله المرك��ز الثاني
في المرحلة الخامسة التي امتدت بين
منطقت��ي تاكن��ا وآركويب��ا ،ولمس��افة
إجمالي��ة قدره��ا  714كل��م ،منه��ا 450
كلم خاصة بالس��رعة .وقطع العطية،

المرحلة الخامس��ة بزم��ن قدره 3.23.18
س��اعة ،وبف��ارق  7.38دقيق��ة ع��ن بط��ل
المرحل��ة الفرنس��ي سيباس��تيان ل��وب،
وال��ذي احتل المركز األول بزمن قدره
 3.15.40ساعة .
واحت��ل الس��ائق اإلس��باني خ��وان ناني
روم��ا ف��ي المرك��ز الثال��ث ،بزم��ن قدره
 3.26.42س��اعة ،فيم��ا ج��اء الس��ائق
الفرنس��ي اآلخ��ر س��تيفان بيترهانس��يل
الفائ��ز بلق��ب الرال��ي  13م��رة بواق��ع 6
ألق��اب ف��ي الدراج��ات الناري��ة ،و 7ألقاب
في الس��يارات ،في المركز الرابع بزمن
قدره  3.27.06ساعة.
وأكم��ل الس��ائق البولن��دي ياك��وب
برزيجونكسي قائمة المراكز الخمسة
األولى بزمن قدره  3.29.43ساعة .

باخ يمدح ملفي إيطاليا والسويد الستضافة أوملبياد 2026
أثن��ى توم��اس ب��اخ رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة
الدولي��ة الجمع��ة ،عل��ى الدولتي��ن المرش��حتين
الس��تضافة دورة األلع��اب الش��توية  ،2026بس��بب
«ملفيهم��ا الرائعي��ن» .وق��ال ب��اخ ،بينم��ا كان
يحض��ر منافس��ات بطول��ة العال��م للبياثل��ون ،ف��ي
أوبيرهوف بألمانيا ،إن ملف ستوكهولم (عاصمة
السويد) ،والملف المشترك بين ميالن وكورتينا
دامبيزو (إيطاليا) ،يتم تحليلهما حاليا.
وتاب��ع« :م��ا يمكنن��ا قول��ه بع��د المحادث��ات
األولية :هناك خطتان رئيسيتان رائعتان ،تلبيان
متطلب��ات أجن��دة اإلص�لاح لع��ام  ،2020التابع��ة للجن��ة األولمبي��ة الدولي��ة ..وه��ذا يتضمن
االس��تخدام المعق��ول للمنش��آت الرياضي��ة المتواج��دة» .وق��ال ب��اخ إنه غير قل��ق ،من غياب
الضمان الحكومي عن الملفين .وتابع« :المشاكل السياسية موجودة في كل مكان ،وفي
كل ش��يء ف��ي أوروب��ا ..س��يكون هناك دائما مناقش��ات بش��أن المش��اريع السياس��ية الكبيرة،
الملفان تم التقدم بهما بدعم من سلطات الدولة».

