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كأس العالم للشباب في كوريا الجنوبية

بتروشيمي يهزم نفط آبادان في بطولة اندية غرب آسيا بكرة السلة

ايران في اجملموعة الثالثة

ف��از ن��ادي «بتروش��يمي بن��در ام��ام»
االيران��ي عل��ى ج��اره «»باالي��ش نفط
آب��ادان»  67 -76ف��ي المب��اراة الت��ي
اقيمت الثالثاء في العاصمة االردنية
عمان في اطار منافس��ات النس��خة 17
ببطولة اندية غرب آسيا لكرة السلة.
وانهى «بااليش نفت آبادان» (تكرير
نفط آبادان) الش��وطين االول والثاني
لصالحه بنتيجة
 16-17و ،11-16فيم��ا ف��از
«بتروش��يمي بن��در ام��ام» (بتروكيمياويات ميناء االمام) بالش��وطين الثالث والرابع
لصالحه بنتيجة  16-24و 18-25ليحسم نتيجة المباراة لصالحه بنتيجة
.67-76
وبه��ذا الف��وز صعد نادي «بتروش��يمي بندر امام» الى ال��دور الثاني للبطولة بعد ان
احت��ل المرك��ز الثان��ي في مجموعت��ه بعد الرياض��ي اللبناني ،وحل نف��ط ابادان في
المركز الثالث فيما جاء سرية رام اهلل في المركز االخير بالمجموعة االولى.

مع البرتغال وكوستاريكا وزامبيا
س��حبت صب��اح أم��س االربع��اء قرعة كأس
العال��م للش��باب بك��رة الق��دم ف��ي كوري��ا
الجنوبي��ة وبحضور مدربي��ن وممثلين الفرق
 24المتأهلة الى النهائيات.
وق��د قس��مت الف��رق س��لفاً الى ارب��ع مجاميع
رئيس��ية قبل س��حب القرعة والتي تقسم الفرق
ال��ى س��ت مجامي��ع تض��م كل مجموع��ة ارب��ع
فرق.
والمجامي��ع الرئيس��ية كان��ت بالش��كل
التالي:
كوري��ا الجنوبي��ة  -البرتغ��ال  -فرنس��ا -
المانيا  -اوروغواي  -امريكا
المكس��يك  -االرجنتي��ن  -نيوزلن��دا -
السنغال  -اليابان  -كوستاريكا
زامبي��ا  -الهندوراس  -انجلترا  -الس��عودية
 -ايطاليا  -فنزويال

غان��ا  -االك��وادور  -افريقي��ا الجنوبي��ة -
ايران  -فانواتو  -فيتنام
وبعد سحب القرعة نتجت عن المجموعات
الست التالية:
المجموع��ة االول��ى :كوري��ا الجنوبي��ة -
االرجنتين  -انجلترا  -غانا
المجموع��ة الثانية :المكس��يك  -المانيا -
فنزويال  -فانواتو
المجموعة الثالثة :البرتغال  -كوستاريكا
 زامبيا  -ايرانالمجموع��ة الرابع��ة :اوروغ��واي  -الياب��ان -
افريقيا  -ايطاليا
المجموعة الخامس��ة :فرنس��ا  -الهندوراس
 فيتنام  -نيوزيلنداالمجموعة السادس��ة :الس��عودية  -امريكا -
االكوادور  -السنغال
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عام الضيافة االيرانية خملتلف انواع الرياضة

برسبوليس يخسر أمام الريان بثالثة أهداف مقابل هدف

استقالل خوزستان يحافظ على صدارته للمجموعة بتعادله امام لخويا القطري

نيمار يعتذر لثالثي باريس سان جيرمان
ح��اول النج��م البرازيل��ي نيمار جونيور مهاجم فريق برش��لونة اإلس��باني احت��واء أزمة بينه
وبين  3من زمالئه بالمنتخب البرازيلي.
وقالت صحيفة «س��بورتي» البرازيلية ،إن نيمار حرص على االتصال هاتف ًيا بثالثي باريس
س��ان جيرمان تياجو س��يلفا ،ولوكاس مورا وماركينيوس ،لالعتذار لهم عما بدر منه خالل
المباراة األخيرة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
ولفتت الصحيفة إلى أن نيمار اعتذر لماركينيوس عن التدخل العنيف ضده في المباراة،
وتصرفاته عقب اللقاء ،كما حرص على مواس��اة زمالئه بعد الخس��ارة الثقيلة بنتيجة ،1/6
والخروج من دور الـ 16لدوري أبطال أوروبا.
وب��ررت الصحيف��ة اعت��ذار نيم��ار لثالثي باريس س��ان جيرمان ،بداعي حرصه على لم ش��مل
المنتخ��ب البرازيل��ي قب��ل مباراتيه أمام أوروجواي وباراجواي يومي  23و 28مارس الجاري في
التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وكان نيمار أثار اس��تفزاز زمالئه بمنتخب الس��امبا ً
أيضا بالس��خرية من الخس��ارة الثقيلة
للفريق الفرنسي ،عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي.

شكسبير يكتب مع ليستر سيتي رواية الثمانية الكبار

يوفنتوس ينجز املهمة األوروبية على حساب بورتو
تعتبر الس��نة االيرانية الحالية  1395والتي تقترب من نهايتها س��نة الضيافة االيرانية في
مختلف انواع الرياضة على النطاق العالمي.
فق��د اس��تضافت اي��ران هذا العام اكبر تجمع نس��ائي رياضي عالمي ف��ي تاريخ الجمهورية
االس�لامية ،حي��ث ج��رت ف��ي طه��ران بطول��ة العال��م بالش��طرنج للس��يدات ،وش��اركت فيه��ا
العشرات من بطالت العالم باللعبة.
واس��تضافت اي��ران ايض �اً بطولة العالم بالمصارعة الحرة في طه��ران والتي خطفت كأس
البطول��ة ايضاً ،وتس��تضيف اعتباراً من اليوم الخميس بطول��ة العالم بالمصارعة الرومانية،
والتي يشارك فيها اقوى فرق العالم باللعبة أمثال روسيا وتركيا ...
البطولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والتي جرت في جزيرة كيش ،باالضافة
الى استضافة ايران لمجموعتها في الدوري العالمي للكرة الطائرة للرجال في طهران.

وديوكوفيتش الى الدور الرابع

تأهل تاريخي ملالك الجزيري في بطولة انديان ويلز

حس��م يوفنت��وس تأهل��ه ل��دور الثماني��ة
ب��دوري أبط��ال أوروب��ا بالف��وز مج��دداً عل��ى
فري��ق بورت��و البرتغال��ي به��دف دون مقاب��ل
بأقل مجهود ليصبح مجموع اللقائين ثالثة
أهداف دون مقابل لصالح الفريق اإليطالي،
وذلك لسابق فوزه ذهاباً بهدفين دون رد.
�جل باول��و ديباال ه��دف اللق��اء الوحيد
وس� ّ
ف��ي الدقيق��ة  42م��ن ركل��ة ج��زاء لينض��م
يوفنت��وس إل��ى ف��رق برش��لونة وري��ال مدري��د
وبايرن ميونيخ وبوروس��يا دورتموند وليس��تر
سيتي في الدور ربع النهائي.
م��ن جه��ة أخ��رى واص��ل ليس��تر س��يتي
مغامراته وبلغ ربع نهائي بطولة دوري أبطال
أوروب��ا لكرة القدم بفوزه مس��اء األربعاء على
ضيف��ه إش��بيلية اإلس��باني ( )0-2على ملعب
«كين��ج ب��اور» ،ف��ي إي��اب ثم��ن النهائ��ي،
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت
بفوز إشبيلية على أرضه (.)1-2
أح��رز الجامايك��ي وي��س مورج��ان ه��دف
ليس��تر األول بع��د متابعت��ه لك��رة ثابت��ة

ليبرون جيمس يقود
كليفالند كافاليرز للفوز
على ديترويت

*خروج االملانية كيربر
حقق الالعب التونس��ي مال��ك الجزيري،
تأه ً
ال تاريخ ًيا للدور ثمن النهائي من بطولة
اندي��ان ويل��ز (بطولة األس��اتذة  1000نقطة)
وذل��ك بع��د ان ف��از بمجموعتي��ن لواح��د (2
  )1عل��ى الالع��ب األمريك��ي تايل��ور فريت��زالمصنف  136عالميا والذي كان قد أحدث
مفاج��أة كب��رى ف��ي ال��دور الثان��ي بإزاحت��ه
الالع��ب المصن��ف الس��ابع عالم ًي��ا الكرواتي
سيليتش.
مال��ك الجزي��ري دخ��ل المب��اراة بإص��رار
عل��ى تخط��ي عقب��ة األمريك��ي تايل��ور مثلما
أك��د ف��ي تصري��ح خ��اص قب��ل خ��وض

المواجه��ة وبالفع��ل تمك��ن البط��ل التونس��ي
من افتكاك المجموعة األولى بنتيجة 4 - 6
قب��ل ان يع��ود فريتز ويع��دل النتيج��ة بالفوز
بالمجموع��ة الثاني��ة  ،3 - 6وف��ي المجموعة
الثالث��ة واألخي��رة اخ��ذ الجزي��ري الف��ارق
من��ذ البداي��ة  1 - 2و  2 - 4قب��ل ان يف��وز
به��ا ف��ي النهاي��ة بنتيج��ة  ،3 - 6وبالمب��اراة
بمجموعتي��ن مقاب��ل واح��دة بعد س��اعة و40
دقيقة من اللعب.
كم��ا تأه��ل الصرب��ي ديوكوفيت��ش ال��ى
ال��دور الراب��ع بف��وزه عل��ى االرجنتين��ي دي��ل
بوت��رو ،فيم��ا خرج��ت االلماني��ة كيربر أمام
الروس��ية ايلينا فسنينا بعد خسارتها أمامها
بمجموعتين ( .)3 - 6 ،3 - 6
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واص��ل ليب��رون جيم��س ثالثيات��ه م��ن
األرق��ام المزدوج��ة ،ليق��ود كليفالن��د
كافالي��رز ،لف��وز س��هل ( )96-128عل��ى
ديترويت بيستونز ،في دوري كرة السلة
األمريكي للمحترفين الثالثاء.
وأنه��ى جيم��س اللق��اء مس��ج ً
ال 16
نقط��ة ،كم��ا اس��تحوذ عل��ى  11ك��رة
مرت��دة ،وم��رر  12ك��رة حاس��مة ،ف��ي 28
دقيقة.
وحق��ق جيم��س  4ثالثيات م��ن األرقام
المزدوج��ة ،ه��ذا الش��هر ،بينه��ا  3ف��ي
مبارياته األربع األخيرة.
وس��جل توبي��اس هاري��س 17 ،نقط��ة
م��ع بيس��تونز ،بينم��ا اكتف��ى ريج��ي
سجل
جاكسون بإحراز  6نقاط ،بعدما َّ
عل��ى األق��ل  19نقط��ة ،ف��ي  4م��ن آخ��ر 5
مباريات.
واحتفل س��تيفن ك��وري ،بعيد ميالده
ال �ـ 29بتس��جيل  12م��ن  29نقط��ة ل��ه في
اللق��اء ،خ�لال الرب��ع األخي��ر ،ليق��ود
جولدن ستيت وريورز ،لتخطي فيالدلفيا
سيفنتي سيكسرز (.)104-106
وف��از نيوي��ورك نيك��س  81-87عل��ى
انديان��ا بيس��رز بفض��ل  22نقط��ة م��ن
كارميل��و أنطون��ي الذي اس��تحوذ أيضا
على  13كرة مرتدة.

بالدقيق��ة ( )27قب��ل أن يضي��ف م��ارك
ألبرايتون الهدف الثاني من تس��ديدة أرضية
زاحف��ة على يمين حارس إش��بيلية س��يرجيو
ريكو في الدقيقة (.)54
ولع��ب إش��بيلية من��ذ الدقيق��ة ( )74ب �ـ10
العبي��ن إث��ر تلق��ي العب��ه س��مير نص��ري
البطاقة الصفراء الثانية فيما أضاع ستيفن
نزون��زي ركل��ة ج��زاء للفري��ق األندلس��ي
بعدما تصدى لها الحارس كاس��بر شمايكل
في الدقيقة (.)80
والف��وز ه��و الثال��ث ع��ل التوال��ي لحام��ل
لق��ب ال��دوري اإلنجليزي الممت��از منذ إقالة
مدرب��ه اإليطالي كالوديو رانييري واس��تالم
مس��اعده كري��ج شكس��بير المهم��ة ،بع��د
انتصاري��ن مهمين ف��ي الدوري على ليفربول
وهال سيتي.
أم��ا إش��بيلية فانته��ت رحلت��ه األوروبي��ة
بقيادة مدربه األرجنتيني خورخي سامباولي
بع��د إح��رازه  3ألق��اب متتالي��ة ف��ي مس��ابقة
الدوري األوروبي (يوروبا ليج).

األرقام تثبت صحة تفكير
زيدان بشأن موراتا
تثير المشاركة األساسية للمهاجم الفرنسي
كري��م بنزيم��ة م��ع ري��ال مدري��د عل��ى حس��اب
اإلس��باني ألف��ارو مورات��ا ،غضب بعض مش��جعي
الن��ادي الملك��ي ،ولك��ن يب��دو أن المدي��ر الفن��ي
للمرينج��ي زي��ن الدي��ن زي��دان يعل��م جي��دا ماذا
يفعل.
وأظهرت إحصائية نش��رتها صحيفة «ماركا»
اإلس��بانية ،أن مورات��ا يك��ون أكث��ر تأثيرا عندما
يش��ارك كبدي��ل ،حي��ث يحتاج الع��ب يوفنتوس
الس��ابق إلى متوس��ط  45دقيقة ،للتس��جيل بعد
نزوله كبديل.
ودلل��ت الصحيف��ة عل��ى صح��ة اإلحصائي��ة،
بالتذكي��ر بأهداف موراتا الحاس��مة في ش��باك
س��بورتنج لشبونة البرتغالي بدوري أبطال أوروبا
وفياريال في الليجا.
وحينم��ا يش��ارك مورات��ا كأساس��ي يحت��اج
إل��ى  184دقيق��ة لهز الش��باك ،حيث س��جل س��تة
أه��داف ف��ي  14مش��اركة أساس��ية ليق��دم أح��د
أفضل مواسمه بإحراز  13هدفا هذا الموسم مع
المرينجي رغم عدم المشاركة األساسية بشكل
كبير ،بينما س��جل  15هدفا في أفضل مواسمه
مع يوفنتوس .ذكر أن موراتا عبر في أكثر من
مناس��بة ع��ن انزعاجه من الجل��وس على مقاعد
الب��دالء ،م��ا ق��د يدفع��ه للرحي��ل عن س��انتياجو
برنابيو بنهاية الموسم.
وتري��د إدارة ري��ال مدريد تدعي��م هجوم الفريق
الملكي في الموسم المقبل بضم الجابوني بيير
ايمريك أوباميانج نجم بوروسيا دورتموند.

تع��ادل ن��ادي اس��تقالل
خوزس��تان االيراني مع ضيفه
ن��ادي لخوي��ا القطري  1-1في
المب��اراة الت��ي اقيم��ت عص��ر
الثالث��اء لصال��ح الجول��ة
الثالث��ة ضم��ن منافس��ات
المجموع��ة الثاني��ة ب��دوري
ابطال آسيا لكرة القدم.
اقيم��ت المب��اراة عل��ى
ملع��ب الغدي��ر بمدين��ة اه��واز
وحضره��ا قراب��ة  30ال��ف
متفرج وادارها الحكم الصيني ما نينغ.
ب��ادر اصح��اب االرض بالتس��جيل عب��ر «حس��ن بي��ت س��عيد» م��ن ركل��ة ج��زاء ف��ي
الدقيق��ة  ،7اال ان الفري��ق الضي��ف س��رعان م��ا س��جل هدف التعادل بع��د ثالث دقائق
بواس��طة «اس��ماعيل محم��د» لينته��ي الش��وط االول بالتع��ادل به��دف واح��د ،وف��ي
الشوط الثاني لم تتغير النتيجة رغم الهجمات المتبادلة للفريقين.
وبه��ذه النتيج��ة ورغ��م تعادل��ه بقي نادي اس��تقالل خوزس��تان متص��درا للمجموعة
الثاني��ة برصي��د  7نق��اط يلي��ه لخويا القطري برصي��د  5نقاط ،ثم الفتح الس��عودي
بأرب��ع نق��اط بع��د ف��وزه عل��ى الجزي��رة بثالث��ة اه��داف لواحد ،وف��ي المرك��ز االخير
الجزيرة االماراتي بدون نقاط من ثالث خسارات.
من جهة أخرى انتزع الريان القطري صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا
بعد الفوز على برسبوليس اإليراني ( )1-3مساء الثالثاء على ملعب جاسم بن حمد
بنادي السد.
س��جل أه��داف الري��ان رودريجو تاباتا «هدفي��ن» في الدقيقتي��ن ( ،19و ،)54والثاني
من ضربة جزاء ،وس��يرجيو جارس��يا في الدقيقة ( ،)88في حين أحرز هدف بيروزي،
مهدي طارمي في (الدقيقة .)6
به��ذه النتيج��ة رف��ع الري��ان رصيده لـ 6نقاط ف��ي صدارة المجموع��ة ،وتراجع فريق
بيروزي للمركز الثالث بـ 4نقاط خلف الهالل السعودي الثاني بـ 5نقاط بعد تعادله
مع الوحدة اإلماراتي.

منتخب سوريا يتوجه ملاليزيا استعدا ًدا ملواجهتي
أوزبكستان وكوريا الجنوبية
توجه��ت بعث��ة المنتخ��ب
الس��وري لك��رة الق��دم أم��س
الثالثاء للعاصمة الماليزية
اس��تعداداً
كوااللمب��ور
أوزبكس��تان
لمواجهت��ي
وكوري��ا الجنوبي��ة ف��ي 23
و 28م��ن ش��هر م��ارس /آذار
الج��اري ،ف��ي إط��ار تصفي��ات
آس��يا المؤهل��ة لموندي��ال
روسيا .2018
وضم��ت البعث��ة الجه��از
الفن��ي واإلداري والالعبي��ن
المحليي��ن أبرزه��م إبراهي��م
عالمة ونصوح نكدلي وأسامة
أوم��ري فيما س��يتوجه العبو
المنتخ��ب ضم��ن فريق��ي الجي��ش والوح��دة
مباش��رة م��ن الدوح��ة وبي��روت لماليزيا فيما
س��يلتحق الالعبي��ن المحترفي��ن ف��ي األردن
والس��عودية والع��راق خ�لال األي��ام المقبل��ة
عل��ى أن تكتم��ل صف��وف المنتخ��ب غ��داً
الجمعة.
ب��دوره أبدى مدرب المنتخب أيمن الحكيم
تفاؤل��ه بالتصفي��ات وق��ال ف��ي تصريح��ات
صحفي��ة« :مجموعتن��ا الت��ي اخترناه��ا ه��ي
األفضل بين مجموعة الالعبين ،والمنتخب

اكتس��ب الخب��رة المطلوب��ة م��ن خ�لال
مباريات��ه الس��ابقة ف��ي التصفي��ات وم��ن
خ�لال المباري��ات التي خاضه��ا الالعبون مع
أنديتهم في الدوريات العربية أو المس��ابقات
اآلسيوية».
وتاب��ع الحكي��م« :م��ن الطبيع��ي أن يك��ون
الالعبون مكتملي الجاهزية الفنية والبدنية
حسب متابعتنا لهم مع أنديتهم التي يلعبون
لها ،وسنحاول في الفترة القليلة التي تسبق
المباريات تأمين االنس��جام المطلوب ووضع
التشكيلة المناسبة للمباراتين».

تحديد موعد املباراة املؤجلة بني كوريا الشمالية وماليزيا
أك��د االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم األربعاء أن المواجهة بين ماليزيا وكوريا الش��مالية،
الت��ي تأجل��ت األس��بوع الماض��ي بس��بب التوت��ر بي��ن البلدي��ن ،س��تقام ف��ي الثامن م��ن يونيو/
حزي��ران المقب��ل .وبضغ��ط م��ن الحكومة الماليزية طل��ب االتحاد الماليزي لك��رة القدم من
االتحاد اآلسيوي عدم خوض اللقاء في بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية.
وقال داتو ويندسور جون األمين العام لالتحاد اآلسيوي في مؤتمر صحفي في كوااللمبور
إنه سيتم اإلعالن عن مكان إقامة المباراة بحد أقصى يوم  14أبريل /نيسان المقبل.
وأض��اف« :تأك��د اآلن إقام��ة المواجهة في الثامن من يونيو .لق��د طلبنا من اتحاد كوريا
الشمالية اختيار ملعب محايد في حال عدم انتهاء األزمة الدبلوماسية».
وتوت��رت العالق��ة بين البلدين بعدما وجهت ماليزيا اتهاما لكوريا الش��مالية باغتيال كيم
جونج نام األخ غير الش��قيق لزعيم كوريا الش��مالية كيم جونج أون في مطار كوااللمبور
الدولي في  13فبراير /شباط الماضي.
وكان من المفترض أن يلعب المنتخبان في  28مارس /آذار الجاري في المرحلة األخيرة
من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا  2019والمقرر إقامتها في اإلمارات.

