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حكم ايراني ينضم الى محكمي االلعاب االوملبية 2020
ق��رر االتح��اد العالم��ي للكاراتي��ه
اختيار رئيس لجنة التحكيم االيرانية
(ج��واد س��ليمي) ضم��ن محكم��ي
االلع��اب االولمبية ف��ي طوكيو للعام
.2020
وف��ي رس��الة بعثه��ا ال��ى اتح��اد
وج��ه االتح��اد
الكاراتي��ه الوطن��يّ ،
العالم��ي للكاراتي��ه دع��وة رس��مية ال��ى
رئي��س لجن��ة المحكمي��ن االيراني��ة،
عض��و مجل��س التحكي��م العالم��ي
واآلس��يوي (ج��واد س��ليمي) لالنضمام
ال��ى االلع��اب االولمبي��ة  2020ف��ي
طوكيو.
وتض��م لجن��ة محكم��ي االلع��اب
االولمبي��ة في طوكيو  13حكما ،بمن
فيه��م الحك��م االيراني س��ليمي ليكون
حض��وره الدول��ي الثال��ث بع��د االلعاب
االولمبي��ة الش��بابية  ،2018ودورة
االلعاب الشاطئية .2019

حاجز عمالق يفصل نيمار عن العودة لبرشلونة

والدة مبابي تتواصل مع ريال مدريد

كش��ف تقرير صحفي إس��باني الثالثاء،
ع��ن عائق كبير يهدد ع��ودة البرازيلي نيمار
دا س��يلفا ،نج��م باري��س س��ان جيرم��ان ،إل��ى
برشلونة خالل الموسم المقبل.
وكان إيري��ك أبي��دال ،الس��كرتير الفن��ي
لبرش��لونة ،أك��د مؤخ��را أن نيم��ار ال ي��زال
خي��ارا مطروح��ا عل��ى طاول��ة البارس��ا ه��ذا
الموسم.
ووفق��ا لصحيف��ة (مون��دو ديبورتيف��و)
اإلس��بانية ،فإن برش��لونة ال يمل��ك األموال
الكافي��ة لدف��ع قيم��ة صفق��ة نيم��ار أو منحه
راتبا مناسبا للعودة إلى (كامب نو).
وأش��ارت إلى أن الصفق��ة قد تصل قيمتها
إل��ى  200ملي��ون ي��ورو وه��ذه األم��وال ليس��ت
متوفرة في برشلونة اآلن.
وأوضحت أنه رغم رغبة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو في إعادة نيمار إلى (كامب
ن��و) قب��ل رحيل��ه ع��ن منصبه ولكنه ل��ن يضحي بإنفاق ه��ذا المبلغ عل��ى العب يتعرض
إلصابات كثيرة ،ويقوم بسلوكيات غير منضبطة.
وش��ددت على أن البارس��ا لن يقدر أيضا على تقديم راتب لنيمار يقترب مما يتقاضاه
حاليا مع سان جيرمان.
وكان��ت تقاري��ر صحفي��ة أك��دت أن نيم��ار دا س��يلفا ،أكث��ر الالعبين حص��وال على
األم��وال ف��ي باريس س��ان جيرم��ان ،إذ يتقاضى الدولي البرازيلي حوال��ي  36مليون يورو
كراتب سنوي.

كش��ف تقري��ر صحف��ي إس��باني الثالث��اء ،ع��ن تط��ور جدي��د بش��أن إمكاني��ة انتق��ال
كيليان مبابي ،نجم باريس سان جيرمان ،إلى ريال مدريد.
وس��بق أن ربط��ت العدي��د م��ن التقاري��ر مباب��ي باالنتق��ال إل��ى ري��ال مدري��د ،للت��درب
تح��ت قي��ادة مواطن��ه زي��ن الدين زي��دان .ووفق��ا لبرنامج (الش��يرنجيتو) اإلس��باني ،فإن
وال��دة مباب��ي أخب��رت مس��ؤولي ريال مدريد ،بأن نجلها لن يجدد عقده الحالي مع س��ان
جيرم��ان .وكان النادي الباريس��ي قدم لمباب��ي عرضا خياليا بالحصول على  40مليون
ي��ورو س��نويا ،من أجل التوقي��ع على عقد جديد وعدم االنتقال إل��ى الميرنجي ،وينتهي
العقد الحالي لمبابي ( 20عاما) مع سان جيرمان في صيف .2022
يذكر أن مس��ؤولين من موناكو ،النادي الس��ابق لمبابي ،صرحوا بأن الالعب كان
يخط��ط لالنتقال مس� ً
�تقبل إل��ى ريال مدريد ،عندما قرر التوقيع مع س��ان جيرمان في
عام .2017

في التصفيات املؤهلة ألمم افريقيا ..

«الفراعنة» يعودون بتعادل بطعم الخسارة من جزر القمر
س��قط المنتخ��ب المص��ري ف��ي ف��خ التعادل
الس��لبي م��ع مضيف��ه منتخ��ب ج��زر القم��ر ،ف��ي
المب��اراة الت��ي جمعتهم��ا ضمن الجول��ة الثانية
م��ن منافس��ات المجموعة الس��ابعة بالتصفيات
المؤهلة ألمم إفريقيا .2021
وفش��ل العب��و (الفراعن��ة) ف��ي تحقي��ق
الف��وز ف��ي المب��اراة الثاني��ة عل��ى التوال��ي ،بع��د

كابيتالز يسحق دكس
في دوري هوكي الجليد

ف��از واش��نطن كابيتال��ز  2-5على أنهايم
دك��س ف��ي دوري هوك��ي الجلي��د بأمري��كا
الش��مالية ،اإلثني��ن ،بعدم��ا اس��تفاد م��ن
تسجيل  5العبين مختلفين لألهداف.
وج��اءت أه��داف كابيتال��ز ع��ن طري��ق
أليك��س أوفتش��كين وريتش��ارد باني��ك
وتش��اندلر ستيفنس��ون وياك��وب فران��ا وتوم
ويلس��ون ،وس��جل الفري��ق هدف��ا واح��دا على
األقل في كل شوط من األشواط الثالثة.
وس��اهم ب��رادن هولتب��ي ح��ارس كابيتالز
في االنتصار بعدما أنقذ  32محاولة ليحقق
فوزه العاشر في  11مباراة.
وتق��دم بانيك بهدف مبكر لكابيتالز بعد
م��رور  50ثاني��ة فق��ط من البداي��ة ثم أضاف
أوفتش��كين وستيفنس��ون هدفين في الشوط
الثاني.
وأصبح��ت النتيج��ة -4صف��ر بع��د ه��دف
م��ن فران��ا ث��م أح��رز س��ام س��تيل ونيك��والس
ديس��لوريرس هدف��ي دك��س لتتقل��ص
النتيج��ة إل��ى  2-4قب��ل أن يختت��م ويلس��ون
األهداف قرب النهاية.

تعادله��م ف��ي الجول��ة األولى م��ن التصفيات مع
المنتخب الكيني  1-1على ملعب برج العرب في
اإلسكندرية.
وغ��اب محم��د ص�لاح ،نج��م ليفرب��ول
اإلنجلي��زي ،وه��داف (البريميرلي��غ) ف��ي
الموس��مين األخيري��ن ،ع��ن صف��وف منتخ��ب
(الفراعن��ة) للمباراة الثانية على التوالي بس��بب

إصابة في الكاحل.
وبه��ذه النتيج��ة ،رف��ع منتخ��ب ج��زر القم��ر
رصي��ده ف��ي ص��دارة المجموع��ة الس��ابعة إل��ى 4
نق��اط ،ورف��ع المنتخ��ب المص��ري رصي��ده إل��ى
نقطتي��ن ف��ي المرك��ز الثاني مؤقتا ف��ي انتظار
نتيج��ة مب��اراة المنتخبي��ن الكين��ي والتوغول��ي
بنفس المجموعة في وقت الحق من االثنين.

رودريجيز سيغيب عن ريال مدريد بسبب إصابة بالركبة
س��يغيب جيم��س رودريجي��ز الع��ب وس��ط ري��ال مدري��د المناف��س ف��ي دوري الدرج��ة
األول��ى اإلس��باني لك��رة الق��دم حتى نهاية العام على األرجح بس��بب إصاب��ة في الركبة
تعرض لها مع منتخب كولومبيا.
وأوض��ح ري��ال ف��ي بي��ان ي��وم االثني��ن (بع��د الخض��وع لفحوص تح��ت إش��راف الجهاز
الطبي لريال مدريد تم تشخيص إصابة العبنا جيمس رودريجيز بتمزق برباط داخلي
في الركبة اليسرى وسنق ّيم تطور حالته).
ولم يحدد النادي فترة غياب الالعب لكن وسائل إعالم إسبانية تكهنت بابتعاده لنحو
س��تة أس��ابيع ما يعني اس��تبعاده من مباراة القمة أمام برش��لونة التي تغير موعدها إلى
 18ديسمبر كانون األول.
وخاض رودريجيز سبع مباريات في الدوري هذا الموسم لكنه لم يشارك مع ريال منذ
حل بديال خالل الفوز -1صفر على غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم  22أكتوبر
تشرين األول الماضي.
وانضم لتشكيلة كولومبيا لخوض مباراتين وديتين أمام بيرو واإلكوادور لكنه عاد
مبكرا من المعسكر في ميامي بعد إصابته في التدريبات.
وخضع الالعب البالغ عمره  28عاما لجراحة في نفس الركبة العام الماضي وغاب
ألكثر من شهرين عندما كان في فترة إعارة إلى بايرن ميونيخ.

ايطاليا تنهي تصفيات
اليورو بفوز تاريخي
اكتس��حت إيطالي��ا ضيفته��ا أرميني��ا
بنتيج��ة  ،1-9ف��ي المباراة الت��ي أقيمت على
ملعب رينزو باربيرا مس��اء اإلثنين ،في ختام
مباريات المجموعة العاش��رة لتصفيات يورو
.2020
وس��جل أه��داف إيطالي��ا ،ش��يرو إيموبيلي
(هدف��ان) ونيكولو زانيول��و (هدفان) ونيكولو
باري�لا ،وأليس��يو رومانيول��ي ،وجورجين��و،
وري��كاردو أورس��وليني ،وفيدريك��و كيي��زا،
وسجل هدف أرمينيا الوحيد إدجار بابيان.

9

برنامج مباريات االسبوع الحادي عشر للدوري االيراني
املمتاز بكرة القدم

فيم��ا يل��ي برنام��ج مباري��ات االس��بوع
الحادي عش��ر للدوري االيراني الممتاز بكرة
الق��دم ،م��ع ذك��ر الطواق��م التحكيمية لكل
مباراة:
الخميس11/21 :
غل غهر س��يرجان  -ماش��ين س��ازي تبريز
15:30
الح��كام :س��يد مه��دي جان��زاده  -محم��د
ج��واد م��داح  -داريوش صابر مطلق  -محمد
علي رضائي
بارس جنوبي جم  -بيكان 17:45
الح��كام :س��يد وحي��د كاظم��ي  -س��عيد
قاسمي  -هيوا بهمني  -حسن انتظاري
الجمعة11/22 :
تراكت��ور س��ازي  -ش��هرخودرو مش��هد
15:30
الح��كام :موع��ود بني��ادي فر  -عل��ي ميرزا
بيك��ي  -براتعل��ي مول��وي  -امي��ر محمد داود
زاده

برسبوليس  -نفت مسجد سليمان 17:30
الحكام :بيام حيدري  -عليرضا ايلدروم -
فرهاد مروجي  -فرهاد فرهاد بور
صنع��ت نف��ت اب��ادان  -س��باهان اصفه��ان
18:00
الحكام :كوبال ناظمي  -مهدي عاليقدر
 محمد رسول ذورقي  -عليرضا مرادياالحد11/24 :
سايبا  -شاهين شهرداري بوشهر 16:15
الح��كام :ميث��م حي��دري  -س��عيد علي
نجادي��ان  -قهرم��ان نجف��ي  -مه��دي
سيفي
ذوب اهن  -فوالد خوزستان 17:30
الحكام :محمد حسين زاهدي فر  -آرمان
اسعدي  -جليل شعراني  -حميد نادري
االثني��ن :نس��اجي مازن��دران  -اس��تقالل
17:30
الح��كام :عل��ي صفائ��ي  -باب��ك داوري -
محمد علي بور متقي  -رحيم حاجيلو

ساوثجيت :بطولة أوروبا  2020قد تحدد مستقبلي
قال جاريث س��اوثجيت مدرب إنجلترا
إن أداء منتخب بالده في بطولة أوروبا لكرة
الق��دم الع��ام المقبل م��ن المرجح أن يحدد
إذا ما كان سيبقى في منصبه حتى كأس
العالم .2022
وأض��اف س��اوثجيت ال��ذي سيس��افر إل��ى
قط��ر ،مس��تضيفة كأس العال��م ،2022
لمتابع��ة العبي ليفربول ف��ي كأس العالم
لألندي��ة الش��هر المقب��ل (ه��ذا س��يعتمد
بش��كل كبي��ر عل��ى م��ا س��يحدث الصي��ف
المقبل).
وأش��ار إل��ى واقع��ة التع��رض النتق��ادات
حادة بعد استبعاد رحيم سترلينج من تشكيلة إنجلترا ألسباب انضباطية (عندما تمر بمثل
هذا األسبوع تشعر بأن الناس قد ال تستمر في الشعور بالحب نحوك).
وأضاف (عندما ال تكون هناك رغبة في استمرارك فإن ذلك يمكن أن يؤثر على الفريق.
أنا واقعي فيما يتعلق بسرعة حدوث هذه التحوالت).
وتولى ساوثجيت تدريب إنجلترا بدوام كامل في  2016ويرتبط بعقد حتى  2022بعدما
ق��اد المنتخ��ب اإلنجلي��زي إلى قب��ل نهائي كأس العالم العام الماض��ي والتأهل بجدارة إلى
نهائيات بطولة أوروبا .2020

استمرار موجة هجرة نجوم دوري السلة اللبناني
تس��تمر موج��ة هج��رة الالعبي��ن اللبنانيي��ن واألجان��ب م��ن دوري الس��لة ،في ظل األزم��ة التي تواجه
اللعبة بس��بب األحداث التي تش��هدها مناطق لبنان .ولم يعلن اإلتحاد اللبناني لكرة الس��لة عن موعد
استئناف البطولة  ،حيث قرر تعليق النشاط الكروي على غرار نظيره في كرة القدم.
وأعلن نجم الشانفيل علي حيدر انه سينتقل إلى األهلي الليبي للمشاركة معه في بطولة األندية
األفريقية ،وذلك بعدما كان قد وقع عقدا مع الشانفيل لمدة موسم قادما من بيروت.
ومن جهة أخرى أعلن نجم نادي الرياضي هايك كيوكنجيان انتقاله إلى نادي اراكس االرميني
للمش��اركة مع��ه ف��ي بطول��ة  .Eurasian leagueوأعل��ن ماي��ك إيفيبرا تركه نادي الش��انفيل ورحيله
إلى دوري الدرجة الثانية الفرنس��ي دون تحديد اس��م النادي .كما وأعلن ديفون دواين ش��يزيم انتقاله
إلى نادي احد السعودي قادما من الحكمة بيروت .وكان قد بدأ موجة االنتقاالت تعاقد نادي الوحدة
الس��عودي م��ع م��درب الحكمة غس��ان س��ركيس ومس��اعده رالف س��ركيس ونج��م الفري��ق والتر هادج
والالع��ب ك��رم مش��رف كالع��ب محل��ي حي��ث انه ول��د في الس��عودية .وأك��دت مص��ادر أن العديد من
الالعبين يجرون مفاوضات بعيدة عن األضواء لالنتقال إلى أندية عربية عريقة بعد توقف الدوري.

حادث تصادم يبعد فيراري عن الجولة قبل الختامية
ملوسم 2019

وبتل��ك النتيج��ة ،أنه��ت إيطالي��ا
التصفي��ات بالعالم��ة الكامل��ة ف��ي الص��دارة
برصيد  30نقطة ،في الوقت الذي تجمد فيه
رصي��د أرميني��ا عن��د  10نق��اط ف��ي المركز
الخام��س ،وكان األزوري ق��د ضم��ن التأهل
إلى اليورو رسميا بالفعل قبل المباراة.
وبحسب شبكة (س��كواكا) لإلحصائيات،
ف��إن هذا االنتصار هو األكبر على اإلطالق
للمنتخب اإليطالي هذا القرن.
هذا وجرت مس��اء االثني��ن مباريات اخرى
كانت نتائجها كاالتي:
جبل طارق  - 1سويسرا 6
ايرلندا  - 1الدانمارك 1
ليشتيتاين صفر  -البوسنة والهرسك 3
اليونان  - 2فنلندا 1
اسبانيا  - 5رومانيا صفر
مالطة  - 1النرويج 2
السويد  - 3جزر فروه صفر

تعثر فريق فيراري اإليطالي في جائزة
سباق البرازيل الكبرى ضمن بطولة العالم
لس��باقات فورم��وال  1للس��يارات األح��د،
بع��د اصط��دام الس��ائقين سيباس��تيان
فيتي��ل وش��ارل لوكلي��ر أثناء منافس��تهما
لبعضهما.
وحم��ل مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو
المس��ؤولية لس��ائق ّيه بع��د الح��ادث ال��ذي
أدى إل��ى انس��حابهما م��ن الجول��ة قب��ل
الختامي��ة لموس��م  ،2019بع��د تضرر الس��يارتين ،واعتبر أن الس��باق كان كارثيا للفريق بس��بب
تس��ابقهما ضد بعضهما البعض في معركتهما ضمن بطولة الس��ائقين وترتيب النقاط .وفاز
الهولن��دي ماك��س فيرس��تابين بالس��باق م��ع رد بول بعد اصط��دام ثنائي في��راري وتراجع لويس
هاميلت��ون بط��ل العال��م  6مرات من المركز الثالث إلى الس��ابع بس��بب عقوبة .وفي س��باق مليء
بالمفاج��آت ون��زول س��يارة األم��ان إل��ى الحلب��ة صعد بيير غاس��لي ،زميل فرس��تابن الس��ابق ،على
منصة التتويج ألول مرة في مس��يرته باحتالل المركز الثاني مع تورو روس��و المملوك لرد بول
في هيمنة نادرة لمحركات هوندا على المركزين األول والثاني.
وط��ارد هاميلتون الس��ائق الفرنس��ي حتى خط النهاي��ة ليكتفي بالمرك��ز الثالث لكنه عوقب
بإضاف��ة خم��س ث��وان إل��ى زمن��ه جراء تس��ببه بح��ادث مع ألكس��ندر ألبون س��ائق رد بول ف��ي نهاية
مجنونة للجولة ما قبل األخيرة للموسم.

