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وانتخاب مدربه من ضمن العشرة االوائل ..

ترشيح المنتخب االيراني لكرة الصاالت ألفضل فريق في عام 2019

ت��م ترش��يح المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي
لكرة الصاالت الفضل منتخب وطني في عام
 2019لكونه بين  10فرق متفوقة في العالم.

واعل��ن موق��ع ك��رة الص��االت ع��ن اس��ماء
مرشحي افضل فرق كرة الصاالت في العام
وقدم اسماء  10فرق وطنية متفوقة في عام

 2019وبم��ا فيها المنتخ��ب الوطني االيراني
لك��رة الص��االت للرج��ال ويج��ب ان يتناف��س
م��ع  9ف��رق اخ��رى الح��راز لقب افض��ل فريق

في العالم.
وفيم��ا يل��ي اس��ماء  10منتخب��ات متفوقة
في العالم:
 - 1اسبانيا.
 - 2النسوي االسباني.
 -3المنتخب االسباني دون  19عاما.
-4المنتخب البرازیلي.
 - 5المنتخب النسوي البرازيلي.
 -6المنتخب االیراني.
 -7المنتخب البرتغالي.
 -8المنتخب الروسي.
 -9المنتخب التایلندي.
 -10الفريق الياباني دون  20عاما.
كما اختار موقع كرة الصاالت العالمیة
( )FUTSAL PLANETالم��درب االيران��ي
(س��يد محم��د ناظم الش��ريعة) ضم��ن قائمة
افضل عش��رة مرش��حين للفوز بجائزة افضل
مدرب للعام .2019
ويق��ود ناظم الش��ريعة المنتخ��ب الوطني
االيران��ي لك��رة الص��االت من��ذ الع��ام 2016
حي��ث اح��رزت ايران في نف��س العام المركز
الثالث عالميا .
كم��ا ت��م انتخ��اب الحك��م الدول��ي لك��رة
الص��االت االيراني��ة ( كالره ناظم��ي) ضمن
افضل  10حكام في العالم ،وكذلك حارس
المنتخ��ب الوطني االيراني في قائمة افضل
عشرة حراس مرمى في العالم.

مارادونا يطلق رسالة دعم لإليطاليين

فينيسيوس :لهذا فضلت ريال مدريد على برشلونة

بع��د تفش��ي في��روس كورن��ا
المس��تجد ف��ي إيطالي��ا ،وجه أس��طورة
ك��رة الق��دم األرجنتين��ي دييج��و
مارادون��ا رس��الة دع��م لإليطاليي��ن،
وتمن��ى مارادون��ا أن يخ��رج الجميع من
هذه األزمة بأفضل طريقة ممكنة.
ونش��ر مارادون��ا ص��ورة ل��ه عب��ر
(إنس��تجرام)  ،وه��و يرت��دي قمي��ص
نابول��ي فريقه خ�لال حقبة الثمانينات
ف��ي ملع��ب س��ان باول��و وكت��ب معلق��ا
عليه��ا( :عش��ت ف��ي نابول��ي لمدة س��بع
سنوات ،لدي عائلة هناك ،والكثير من الناس الذين أحبهم والذين يحبونني).
وزاد( :إيطاليا جزء من حياتي وأريد أن أرسل لها رسالة دعم في هذه األوقات الصعبة).
وأض��اف مارادون��ا ( 59عام �اً)( :أدرك الجمي��ع أن عليه��م البق��اء ف��ي منازله��م .آم��ل أن نمتثل بهم في
األرجنتين في الوقت المناسب).
ولف��ت (الفت��ى الذهب��ي) إل��ى أن (بع��ض الن��اس يضحكون علين��ا ولك��ن الحقيقة هي أنه يوم الس��بت
الماض��ي ،ل��م يك��ن أح��د يتحدث عن وب��اء هنا (في األرجنتين) ،اس��تقبلنا جميعا بعضن��ا البعض بقبلة
وكانت المالعب ممتلئة عن آخرها).
وق��ررت الحكوم��ة األرجنتيني��ة الخمي��س ،تعليق وص��ول الرحالت الدولية من ال��دول األكثر تضرراً
من فيروس (كوفيد )19-وستقام بعض مباريات كرة القدم بدون جمهور.
وق��ال مارادون��ا( :آم��ل أن نتمك��ن جميع��ا م��ن الخروج من ه��ذه األزم��ة بأفضل طريق��ة ممكنة .هناك
(ف��ي إيطالي��ا) وهن��ا .من الصعب تعليم بلد في  15دقيق��ة ،ويمكن حل هذا الموضوع من خالل التعليم
والطاعة واالحترام .حظا سعيدا للجميع).

كش��ف البرازيلي فينيس��يوس جونيور ،العب ريال مدريد ،عن الس��بب الذي دفعه للتوقيع للملكي
وليس برش��لونة .وقال فينيس��يوس في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) اإلس��بانية( :لقد
كان ذلك عقب بطولة كوبا أمريكا تحت  17عاما في  2017في تشيلي).
وأضاف( :كانت هناك شائعات بالفعل حول اهتمام ريال مدريد وبرشلونة ،لكنني لم أصدقها أبدًا).
وتاب��ع( :لكن��ي اكتش��فت بع��د ذل��ك أن األم��ر حقيق��ي ،حي��ث ق��دم كل من ري��ال مدريد وبرش��لونة
عرض��ه ،ول��م يكن لدي س��وى ثالثة أيام
التخاذ قراري).
وأك��د( :لطالم��ا أردت اللع��ب م��ع
أفضل نا ٍد ،لهذا اخترت ريال مدريد).
وأكم��ل( :وال��داي زارا الناديي��ن
وأُعجب��ا بري��ال مدري��د أكث��ر ،لق��د
كان ذل��ك مناس��با لم��ا كن��ت أرغ��ب
فيه بالفعل ،وش��عرت أن مش��روعه كان
أفضل بالنسبة لي).
وواص��ل( :ف��ي مدري��د أعط��وا دقائ��ق
عدي��دة لالعبي��ن الش��باب مثل��ي،
وكان��وا يقض��ون فترة ممي��زة في دوري
األبط��ال) .واعت��رف فينيس��يوس ب��أن
انتقاله للريال لم يكن ً
سهل ،وأنه تأثر بالرقم الذي دفعه ريال مدريد مقابل ضمه ( 61مليون يورو).
علي أن أجعل
وقال( :لقد كان انتقالي صعبا للغاية ،أكثر من مجرد اللعب بش��كل منتظم ،كان ّ
الجميع ينسون السعر ،ولحسن الحظ ،لعبت العديد من المباريات في موسمي األول).
وأت��م( :لق��د اجت��زت اآلن  50مب��اراة ف��ي ري��ال مدريد ،قليل م��ن الالعبين يفعلون ذل��ك في مثل هذا
السن المبكر).

المصري «الشوربجي» يتوج بلقب كناري وارف للسكواش
ت��وج الع��ب الس��كواش المص��ري محم��د الش��وربجي ،المصنف
األول عالمي��ا ،بلق��ب بطولة كناري وارف كالس��يك ،بالعاصمة
البريطاني��ة لن��دن ي��وم الجمع��ة ،وتع��د ه��ذه إح��دى البط��والت
الذهبية ،حيث يبلغ مجموع جوائزها  110آالف دوالر.
وتغل��ب الش��وربجي عل��ى مواطن��ه ،عل��ي ف��رج ،المصن��ف الثاني
عالمي��ا ،بنتيج��ة ( )1-3من األش��واط ،بواق��ع (،6-11 ،12-8،10-11

مخاوف كورونا تؤجل
ماراثون لندن
ق��رر منظم��و ماراثون لن��دن تأجيله
نح��و  5أش��هر عل��ى وق��ع المخ��اوف من
في��روس كورون��ا المنتش��ر عل��ى نطاق
واسع في أوروبا.
وق��ال منظمون الجمع��ة إن ماراثون
لن��دن الس��نوي تأج��ل م��ن  26أبري��ل/
نيسان إلى الرابع من أكتوبر /تشرين
األول بس��بب مخ��اوف م��ن انتش��ار
فيروس كورونا.
وأوض��ح هي��و براش��ر مدي��ر ماراث��ون
لندن في بيان( :العالم يواجه موقفا ال
سابق له مع وباء كوفيد 19-والصحة
العامة أولوية للجميع).
وكان��ت فعالي��ات رياضي��ة ع��دة
ق��د ألغي��ت ،وتأجل��ت أخ��رى ف��ي أنحاء
العال��م ،بس��بب كورون��ا ،بينم��ا أعلنت
رواب��ط الدوري��ات اإلنجليزي��ة األربع��ة،
بريميرلي��ج وتشامبيونش��يب ودوري��ي
الدرج��ة األول��ى والثاني��ة ،تأجي��ل
منافس��اتها حت��ى  2أبري��ل /نيس��ان
المقبل ،على أقل تقدير.

 )13-15في المباراة النهائية.
وبهذا يحصد الش��وربجي اللقب للمرة الثانية في تاريخه ،وهو
المصري الوحيد الذي سبق له التتويج بهذه البطولة ،التي يرجع
تاريخها إلى عام .2004
وجاء اللقب األول للشوربجي في نسخة عام  ،2018على حساب
مواطنه طارق مؤمن ،بعد الفوز عليه (.)2-3

األمريكية بارلو ترفع سقف تمكين
المرأة في اتحادات الكرة
أصبح االتحاد األمريكي لكرة القدم ،من أوائل االتحادات التي
تعي��ن ام��رأة ف��ي منص��ب الرئي��س ،حي��ث تم اإلع�لان عن اس��تقالة
الرئي��س كارل��وس كوردي��رو ،وتعيي��ن ب��دال من��ه النائبة س��يندي
بارلو.
وستس��تمر بارل��و ف��ي الرئاس��ة حت��ى االجتم��اع الع��ام الس��نوي
لالتح��اد ،خ�لال فبراير/ش��باط  2021ف��ي أتالنت��ا ،ليت��م انتخ��اب
الرئيس الجديد الذي سيكمل والية الرئيس المستقيل كورديرو،
الت��ي يبق��ى له��ا ع��ام واح��د ،عل��ى أن تج��رى انتخاب��ات جديدة في
العام التالي  2022لوالية تمتد ألربع سنوات.
وس��تكون بارل��و أول ام��رأة تتول��ى منص��ب الرئي��س ،ف��ي تاري��خ
االتحاد األمريكي لكرة القدم.
وق��د مثل��ت منتخبه��ا الوطن��ي للس��يدات م��ا بي��ن عام��ي -1996
 ،2004لتفوز بكأس العالم .1999
كم��ا حص��دت ميداليتي��ن ذهبيتي��ن أولمبيتي��ن بدورت��ي 1996
و ،2004وخاضت  158مباراة دولية شهدت تسجيلها  75هدفا.
وق��د وصل��ت بارلو لمنص��ب نائبة الرئيس ،عب��ر االنتخابات في
فبراير/شباط  ،2019لتشغل المنصب لمدة عام ،قبل أن يتم إعادة
انتخابه��ا ل��ذات المنص��ب لم��دة  4س��نوات ،ف��ي اجتم��اع الجمعي��ة
العامة العادية الشهر الماضي.
وف��ي المقاب��ل ،تمكن��ت الم��رأة العربي��ة م��ن الوص��ول لمنص��ب
األمي��ن الع��ام ،ممثل��ة في س��مر نص��ار ،أمين ع��ام االتح��اد األردني
لكرة القدم.
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وذلك بعدما كان السقف اإلداري للسيدات في البالد العربية،
ال يتج��اوز حاج��ز منص��ب رئيس اللجنة النس��ائية باالتحاد ،حيث
تتولى فاطمة حيات رئاسة اللجنة النسائية باالتحاد الكويتي لكرة
القدم ،وس��ولين الزعبي مس��ؤولة الكرة النس��وية باالتحاد األردني،
وهاج��ر المزين��ي رئيس��ة اللجن��ة النس��ائية باالتح��اد العمان��ي،
وراضية فرتول رئيسة اللجنة النسائية باالتحاد الجزائري.
ه��ذا باإلضافة إلى الش��يخة حصة بنت خال��د آل خليفة ،رئيس
اللجن��ة النس��ائية باالتح��اد البحرين��ي ،فيم��ا تتواج��د كل م��ن
اإلماراتي��ة أمل بوش�لاخ ،والس��عودية أض��واء العريف��ي ،في منصب
عضو بمجلس إدارة االتحادين اإلماراتي والسعودي.

االيراني « سعيد رضا كيخا» یتأهل إلی نهائي کأس
العالم للجمباز

تأه��ل العب المنتخ��ب الوطني اإليراني
للجمب��از (س��عيد رض��ا كيخ��ا) إل��ی نهائ��ي
كأس العال��م للعبة في جمهوریة أذربیجان
التي تقام حالیا في العاصمة باكو.
ق��ام كیخ��ا ی��وم الجمع��ة ب��أداء رائ��ع في
المرحل��ة التمهيدي��ة عل��ی جه��از (حص��ان
المقاب��ض) ف��ي بطول��ة كأس العال��م
للجمب��از المقام��ة حالي �اً ف��ي باك��و؛
العاصمة األذربیجانیة .
واس��تطاع كیخ��ا الجمع��ة ان يس� ّ�جل

رصی��د  ۱۴.۵۰۰ويحصل على مركز الثالث
ف��ي البطول��ة ویتأه��ل إل��ی نهائي منافس��ات
جهاز (حصان المقابض) .
وس��يتنافس الالعب الوطني للجمباز في
نهائيات كأس العالم للجمباز غداً األحد.
بطول��ة العال��م للجمب��از المقام��ة ف��ي
باك��و  ،م��ن المنافس��ات المؤهل��ة لأللع��اب
األولمبي��ة  ۲۰۲۰ف��ي طوكي��و وش��ارك
المنتخ��ب الوطن��ي اإلیران��ي ف��ي ه��ذه
بالع َبین.
البطولة ِ

الفيفا يوصي بتأجيل كل املباريات الدولية
أوص��ى االتح��اد الدول��ي لك��رة
الق��دم (الفيف��ا) ف��ي بي��ان الجمع��ة،
بتأجي��ل كل المباري��ات الدولي��ة
المقررة في مارس آذار الجاري ،وأبريل
نيس��ان المقب��ل ،بس��بب مخ��اوف م��ن
انتشار فيروس كورونا.
وأض��اف أن األندي��ة لن تكون ملزمة
بت��رك العبيه��ا ،لخ��وض أي مباري��ات
يتم إقامتها.
وأوض��ح الفيف��ا :القواع��د العام��ة
الت��ي تل��زم األندي��ة ف��ي الع��ادة بت��رك
العبيه��ا ،لخ��وض مباري��ات م��ع
منتخباتهم الوطنية ،لن يتم تطبيقها
في الفترتين الدوليتين المقبلتين في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) .
وكان تفش��ي فيروس كورونا مؤخرا ،قد أدى لتعليق معظم األحداث الرياضية الكبيرة
على مستوى العالم.
وتم تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية والتصفيات اآلسيوية المؤهلة للمونديال.
لكن االتحاد األوروبي (اليويفا) ،لم يؤجل حتى اآلن مباريات ملحق بطولة أوروبا .2020
وطلبت العديد من المنتخبات المشاركة في هذه المباريات بالفعل تأجيل المواجهات،
وس��يصعب إقامتها بدون تعاون األندية ،وس��يعقد اليويفا اجتماعا يوم الثالثاء التخاذ قرار
بهذا الش��أن .وذكر الفيفا إن إقامة مباريات في الوضع الراهن ،قد تمثل خطرا على صحة
الالعبي��ن والجماهي��ر .وأض��اف (إقامة ه��ذه المواجهات قد يضر أيض��ا بنزاهة الرياضة ،ألن
بعض المنتخبات ستحرم من المشاركة بأفضل العبيها).
وواص��ل (لتجن��ب أي مخاط��ر صحي��ة غي��ر ضرورية ،ولتف��ادي أي موقف ق��د ينطوي على
ع��دم عدال��ة ف��ي اللعبة ،أوص��ى الفيفا بتأجي��ل كل المباري��ات الدولية ،الت��ي كانت مقررة
س��ابقا في مارس وأبريل) .وأضاف الفيفا إنه س��يدرس احتمال إعادة جدولة هذه المباريات،
مع االتحادات القارية والالعبين واألندية.
وأوض��ح (س��يتم إيجاد حلول مناس��بة تس��مح بإقامة ه��ذه المباريات ،بأقل أض��رار ممكنة،
شريطة أن يتحلى الجميع بحسن النية والمرونة).

كورونا يعطل تغيير
خريطة أوروبا

انتش��ر في��روس كورون��ا بس��رعة كبي��رة ف��ي
جس��د الك��رة األوروبية ،وتحول لوب��اء عالمي وفقا
لتصني��ف منظم��ة الصح��ة العالمي��ة ف��ي ظ��ل
تفشيه بين بلدان القارة العجوز.
لم ينل الفيروس اللعين من جسد وحياة البشر
فق��ط ،حي��ث أودى حت��ى اآلن بحي��اة اآلالف ..ب��ل
أص��اب الكرة األوروبية بش��لل تام ،حي��ث صدر قرار
بإيق��اف الدوري��ات الخم��س الكب��رى ف��ي إنجلترا،
إس��بانيا ،ألمانيا ،إيطاليا وفرنس��ا ،لفترات تتراوح
بي��ن أس��بوعين إل��ى ش��هر بع��د أن فش��لت كل
المح��اوالت ف��ي إقامتها بدون حض��ور جماهيري.
كم��ا ت��م تجمي��د مس��ابقتي دوري أبط��ال أوروب��ا
بع��د تأه��ل  4أندية بالفع��ل لدور الثماني��ة ،لتبقى
المرحل��ة الثاني��ة م��ن إي��اب دور ال �ـ 16ف��ي ط��ي
المجه��ول ،ولح��ق به��ا أيض��ا إيق��اف مس��ابقة
اليوروبا ليج ،بس��بب رفض عدد كبير من األندية
المجازف��ة بالعبيه��ا بالس��فر إل��ى البل��دان الت��ي
تعاني خطرا شديدا ،خاصة في إيطاليا وإسبانيا.
وال يمل��ك مس��ؤول أوروب��ي تحدي��د مصي��ر ه��ذه
المس��ابقات س��واء باس��تئنافها أو إلغائه��ا ف��ي ظل
الص��راع الدائ��ر حالي��ا للبح��ث عن ح��ل للفيروس
(الصين��ي)  ،مم��ا يعط��ل مش��روع تغيي��ر خريط��ة
أوروبا الذي يستعرضه في هذا التقرير.
الحلم األحمر
تج��رد ليفرب��ول م��ن تاجه األوروبي بالس��قوط
ذهاب��ا وإيابا أم��ام أتلتيكو مدريد اإلس��باني ،إال أن
الفريق اإلنجليزي تحول لغول ال يقهر بين أندية
البريميير ليج.
يحت��اج الري��دز لفوزي��ن ف��ي الجولتي��ن
القادمتين ،ليؤكد تتويجه رس��ميا بلقب الدوري
الغائ��ب ع��ن خزائن��ه من��ذ  30عاما ،في ظل اتس��اع
الفارق بينه وبين مالحقه مانشس��تر سيتي حامل
اللقب في الموسمين الماضيين إلى  25نقطة.

لك��ن تأجي��ل ال��دوري اإلنجلي��زي ،وغم��وض
الموق��ف حت��ى اآلن ،يه��دد حل��م مدين��ة ليفرب��ول
وجماهيرها في استعادة الريادة المحلية ،وتدخل
يورج��ن كل��وب م��درب الفري��ق برس��الة احت��واء
للمش��اعر قائ�لا (ك��رة الق��دم ل��م تع��د مهم��ة في
الوقت الحالي ،صحتكم أوال ،اعتنوا بأنفسكم).
النسر العائد
بعد احتكار القب الدوري اإليطالي في المواسم
السبعة األخيرة ،ظهر للعمالق يوفنتوس ،منافسا
جديدا وقويا وشرسا على االسكوديتو ،إنه التسيو
بقي��ادة مدي��ره الفن��ي س��يموني إنزاج��ي .ك��ون
إنزاجي كتيبة قوية ،وضعت رأسها برأس اليوفي،
وتنافس��ه بقوة على صدارة الكالش��يو بعد مرور 26
جول��ة م��ن المس��ابقة ،حي��ث يتفوق فريق الس��يدة
العجوز بفارق نقطة وحيدة.
وف��ي ظل تفش��ي وب��اء (كورونا) بش��كل أكبر،
وت��ردد أنب��اء قوية بأن��ه قد يؤدي إللغاء المس��ابقة
تماما ،فإن آمال التسيو في التتويج بلقبه الثالث
ف��ي تاريخ��ه واألول من��ذ  20عاما ،ق��د تذهب أدراج
الرياح.
غزو أوروبي
تأهل��ت أربع��ة ف��رق ل��دور الثماني��ة ب��دوري
األبط��ال ،حي��ث أنه��ى باري��س س��ان جيرم��ان
الفرنس��ي عقدت��ه ف��ي المواس��م الثالث��ة األخي��رة
م��ع دور ال �ـ 16وتجاوزه للمرة السادس��ة في تاريخه
بإقصاء بوروسيا دورتموند األلماني.
وودع ليفرب��ول حام��ل لق��ب الموس��م الماضي،
وكذل��ك وصيفه توتنهام هوتس��بير ،بينما تأهل
وجه��ان جدي��دان ألول م��رة ف��ي تاريخهم��ا ،هم��ا
اليبزي��ج األلمان��ي الذي أط��اح بالس��بيرز ،ومدربه
جوزي��ه موريني��و ،وكذل��ك أتاالنت��ا ال��ذي أذه��ل
الجميع بعروضه في أول مش��اركة له تحت قيادة
مديره الفني جيان بييرو جاسبريني.
ط��ال في��روس كورون��ا حل��م الجمي��ع نح��و
الس��عي للفوز بال��كأس ذات األذني��ن ،وربما يقضي
تمام��ا عل��ى آم��ال اليبزي��ج وأتاالنت��ا ف��ي إكم��ال
سلس��لة المفاج��آت ،وينه��ي الحل��م الباريس��ي ف��ي
رفع الكأس األوروبية ألول مرة في التاريخ.

