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فيما السد يطيح بأهلي جدة خارج دوري أبطال آسيا

برسبوليس يهزم الجزيرة االماراتي ويتأهل لدور الثمانية

تأه��ل ن��ادي برس��بوليس االيران��ي ال��ى دور
الثمانية بدوري ابطال آس��يا لكرة القدم بعد

ف��وزه عل��ى الجزيرة االمارات��ي  1-2في مباراة
االياب بدور الـستة عشر.

اقيم��ت المب��اراة مس��اء االثني��ن على س��تاد
آزادي بطه��ران بحضور نحو  100الف متفرج

وادارها طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ.
وانته��ى الش��وط االول من المب��اراة بتعادل
الفريقي��ن س��لبا ب��دون اه��داف ،وفي الش��وط
الثان��ي ب��ادر اصحاب االرض بتس��جل الهدف
االول وحم��ل توقي��ع احم��د ن��ور الله��ي ف��ي
الدقيق��ة  ،63وتع��ادل الجزي��رة االمارات��ي
ف��ي الدقيق��ة  70بواس��طة روماريو دا س��يلفا،
واس��تطاع قل��ب دف��اع برس��بوليس وكابتن��ه
الدول��ي س��يد ج�لال حس��يني م��ن تس��جيل
هدف الفوز الثاني لبرس��بوليس في الدقيقة
 ،89ليتأه��ل بهذه النتيج��ة الى دور الثمانية،
بعد ان فاز بمجموع مباراتي الذهاب واالياب
 4-4وفق قاعدة تس��جيل هدف خارج ارضه اذ
انته��ت مب��اراة الذه��اب االس��بوع الماضي في
ابوظبي بفوز الجزيرة .2-3
م��ن جه��ة ثاني��ة تأه��ل الس��د القط��ري إلى
ربع نهائي دوري أبطال آس��يا ،بعد تعادله مع
مضيف��ه أهلي جدة ،بنتيجة  2-2اإلثنين في
إياب دور الـ  16على ملعب الجوهرة المشعة.
وكان الس��د ق��د ف��از ف��ي لق��اء الذه��اب
بهدفي��ن مقاب��ل ه��دف ،ليتأهل إل��ى دور الـ 8
في البطولة القارية بنتيجة  3-4في مجموع
المباراتين.
وس��جل الجزائ��ري بغ��داد بونج��اح ،هدف��ي
الس��د ف��ي الدقيقتي��ن الثاني��ة و ،70فيم��ا
أح��رز الالعبان كالوديمير دي س��وزا ومهند
عس��يري هدف��ي األهل��ي ف��ي الدقيقتي��ن
التاسعة و.39

 6مرشحني لجائزة أفضل مدرب في إنجلترا

فينجر :كريستيانو رونالدو كاد يغير تاريخ آرسنال

أعلن��ت جمعي��ة المدربي��ن اإلنجليزي��ة،
قائمة المرش��حين لنيل جائ��زة أفضل مدرب
في إنجلترا بالموسم الحالي.
وذك��رت ش��بكة «س��كاي س��بورتس» أن
القائم��ة ضم��ت  6مرش��حين ه��م يورج��ن
كل��وب (ليفرب��ول) ،بي��ب جواردي��وال
(مانشس��تر س��يتي) ،ج��ون كولم��ان
(أكرينجتون) ،ش��ون داي��ك (بيرنلي) ،نونو
إس��بريتو (وولفرهامبت��ون) ،ني��ل وارن��وك
(كارديف سيتي).
وتمك��ن كل��وب م��ن قي��ادة ليفرب��ول إل��ى
نهائ��ي دوري أبط��ال أوروب��ا ،بخ�لاف حص��ده
المرك��ز الراب��ع ف��ي ترتي��ب البريمييرلي��ج،
فيم��ا ت �وّج جواردي��وال بلق��ب ال��دوري م��ع
مانشستر سيتي.
وق��اد داي��ك بيرنل��ي الحت�لال المرك��ز الس��ابع ف��ي ال��دوري اإلنجليزي ،وس��يلعب في
تصفيات الدوري األوروبي بالموسم المقبل ،فيما تصدر جون كولمان مع أكرينجتون
ترتيب الدوري اإلنجليزي الدرجة الثالثة في الموسم الحالي.
وتوّج نونو إسبيرتو ،مع وولفرهامبتون بلقب الدوري اإلنجليزي الدرجة األولى ،وصعد
بالفريق للبريمييرليج ،وحصد نيل وارنوك ،المركز الثاني مع كارديف سيتي ،وصعد
ً
أيضا لمنافسات البريمييرليج.

كش��ف «آرس��ين فينج��ر المدي��ر الفن��ي
لفري��ق آرس��نال االنجلي��زي ،ع��ن أن��ه ن��ادم
بس��بب البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو
النجم الس��ابق للمنافس المحلي مانشس��تر
يونايتد ،والحالي لريال مدريد اإلسباني.
وعندم��ا س��ئل ف��ي فق��رة س��ؤال وج��واب مع
مش��جعي آرس��نال ع��ن الالع��ب الوحيد الذي
تمنى توقيعه آلرس��نال ،أجاب الفرنسي «لقد
كن��ت قريب��ا جدا من ض��م رونال��دو ،وأعتقد
أن ذل��ك كان س��يغير تاري��خ آرس��نال ،قص��ة
رونالدو كانت قريبة جدا جدا».
كم��ا كش��ف الم��درب األس��طوري ال��ذي
س��يغادر ملع��ب اإلمارات ه��ذا الصيف بعد 22
عام��ا كم��درب لفري��ق ش��مال لندن ،ع��ن أنه
أيض��ا كان يريد األرجنتيني ليونيل ميس��ي
نجم برشلونة.
م��رة أخ��رى ف��ي ع��ام  ،2003بع��د انضم��ام
سيس��ك فابريجاس من أكاديمية الماس��يا
في برشلونة ،طلب فينجر الحصول على ميسي وجيرارد بيكيه أيضا.
وف��ي ه��ذا الص��دد ق��ال فينج��ر «ميس��ي أيض��ا ،ألنن��ا كن��ا مهتمي��ن ب��ه ،عندم��ا ج��اء
فابريجاس إلى هنا طلبنا ميسي وبيكيه أيضا ،لكن ذلك لم ينجح».

تركيا تعلن جاهزيتها
الستضافة يورو 2024

رئيس البرازيل يطالب نجوم السامبا بإحضار كأس العالم
احتف��ل الرئي��س البرازيل��ي ميش��يل تام��ر اإلثني��ن بإع�لان المدرب
أدينور ليوناردو باتشي «تيتي» لقائمة منتخب بالده ،التي ستخوض
موندي��ال روس��يا  2018وطالبه��م قائ�لا« :ب��كل تواض��ع ،م��ن فضلك��م
أحضروا الكأس للديار”.
ورغم إقراره بأنه ليس من هواة كرة القدم ،نش��ر تامر رس��الته عبر
حس��اباته الرس��مية على ش��بكات التواصل االجتماع��ي بعد قليل من
إع�لان تيت��ي للقائم��ة النهائي��ة للموندي��ال ،حي��ث تع��د البرازي��ل من
أكبر المرشحين للفوز باللقب.
وكت��ب الرئي��س البرازيل��ي «اآلن أعل��ن أس��ماء العب��ي المنتخ��ب
للذه��اب ل��كأس العالم في روس��يا ،اآلن أقول لتيتي وفريقه ،ومع كل

إيقاف السعودي «فهد املرداسي» أحد
حكام مونديال روسيا  2018مدى الحياة
ق��ال نائ��ب رئي��س االتح��اد الترك��ي لك��رة
الق��دم إن ب�لاده ليس��ت نادم��ة عل��ى رف��ض
اس��تضافة األس��بوع األخير من بطولة أوروبا
 ،2020مب��ر ًرا الق��رار بالرغب��ة ف��ي الحص��ول
على حق استضافة بطولة .2024
ول��م يس��بق للدول��ة الت��ي تع��د البواب��ة بين
أوروب��ا وآس��يا اس��تضافة بطول��ة كب��رى
ف��ي ك��رة الق��دم وقدم��ت عروض��ا ل��م تكل��ل
بالنج��اح لتنظيم بطول��ة اوروبا  2008برفقة
اليونان إضافة لنسختي  2012و 2016اللتين
اس��تضافتهما بولن��دا وأوكرانيا ،ثم فرنس��ا
على التوالي.
وق��ال ثروت ياردمجي نائ��ب رئيس االتحاد
الترك��ي وعض��و اللجن��ة التنفيذي��ة ف��ي
االتح��اد األوروب��ي لك��رة الق��دم إن��ه بع��د
الخس��ارة أمام فرنس��ا بفارق صوت واحد في
سباق تنظيم بطولة أوروبا ُ ،2016عرض على
تركيا اس��تضافة قب��ل نهائي ونهائي بطولة
أوروب��ا  2020وه��ي البطول��ة التي س��تقام في
 12مدينة في  12دولة.
لك��ن تركيا أبلغت ميش��يل بالتيني رئيس
االتح��اد األوروب��ي لك��رة الق��دم ف��ي ذل��ك
الوق��ت ،والذي كان يؤي��د العرض التركي
الس��تضافة بطول��ة  2016بأنه��ا تفض��ل
االنتظار حتى .2024

ف��رض االتح��اد الس��عودي لكرة القدم عقوب��ة اإليقاف
م��دى الحي��اة بح��ق الحك��م الدول��ي الس��عودي فه��د
المرداسي ،على خلفية التالعب بنتائج المباريات.
وطل��ب االتح��اد الس��عودي من نظي��ره االتح��اد الدولي
لكرة القدم (فيفا) ،حذف اسم فهد المرداسي من قائمة
ح��كام نهائي��ات كأس العال��م  ،2018ف��ي روس��يا ،وذل��ك
قبل شهر من انطالق المونديال.
وكان رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة العربي��ة الس��عودية،
رئي��س مجل��س إدارة الهيئ��ة العام��ة للرياض��ة ،قد أصدر
ق��رارا باس��تبعاد فه��د المرداس��ي م��ن إدارة نهائ��ي كأس
المل��ك ،وتحويل��ه إل��ى المباح��ث اإلداري��ة ،وكل��ف
اإلنجلي��زي م��ارك كالتنبي��رغ بقي��ادة المب��اراة بي��ن
االتح��اد والفيصل��ي ،ي��وم الس��بت الماض��ي ،عل��ى ملع��ب
الملك عبد اهلل الدولي في جدة.
ول��م يعل��ن االتح��اد الس��عودي حينه��ا س��بب ق��راره
المفاج��ئ باس��تبعاد المرداس��ي وتحويل��ه إل��ى المباحث
اإلداري��ة ،لكن مص��ادر قريبة من أصحاب القرار ،تحدثت
عن أن السبب يعود لتواصل الحكم مع أحد رؤساء طرفي
المب��اراة النهائي��ة ،ووج��ود مكالم��ات هاتفي��ة ومحادثات
«مش��بوهة» بينهم��ا ،حي��ث كش��ف رئي��س الن��ادي كل
المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الش��يخ وقدم األدلة
واإلثباتات.
وفهد المرداسي هو أحد حكام الساحة العرب الخمسة
الذي��ن اختاره��م االتح��اد الدول��ي ضم��ن قائم��ة الح��كام
الت��ي س��تدير مباري��ات نهائي��ات كأس العال��م  2018ف��ي
روسيا هذا الصيف.

االحت��رام للبل��د المضيف األصدقاء الروس وبكل تواضع من فضلكم
أحضروا الكأس للديار».
ولم تشهد قائمة الـ 23العبا التي أعلنها تيتي مباشرة أية مفاجآت،
وكان أبرزها ثالثي الهجوم المكون من نيمار (باريس سان جيرمان)
وفيليب كوتينيو (برشلونة) وجابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)،
والذين انضم إليهم مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو.
وكان أب��رز الغائبي��ن ع��ن القائم��ة الظهي��ر األيم��ن لس��ان جيرمان
دان��ي ألفي��س ال��ذي تع��رض إلصابة ف��ي ركبته اليمنى ي��وم الثالثاء
الماض��ي ،ليح��رم بذل��ك م��ن خوض��ه كأس العال��م لثال��ث م��رة في
تاريخه.

نظام «هالو» ينقذ حياة سائق ياباني في فورموال 2
ق��ال الس��ائق اليابان��ي
تاداس��وكي ماكين��و ال��ذي
يناف��س في سلس��لة س��باقات
فورموال  2للسيارات إن نظام
«هال��و» الجدي��د لحماي��ة
الرأس أنقذ حياته في جائزة
إسبانيا الكبرى يوم األحد.
وأفل��ت ماكين��و ب�لا
إصاب��ات بع��د أن قف��زت
س��يارة يقوده��ا مواطن��ه
نيري فوكوزومي في الهواء
خ�لال الس��باق ال��ذي أقي��م
عل��ى حلب��ة كتالوني��ا ف��ي
برشلونة.
وس��قطت الس��يارة أعل��ى
قم��رة قي��ادة س��يارة ماكين��و واصط��دم اإلط��ار األيس��ر الخلف��ي بنظ��ام
«هال��و» وه��ي دائ��رة م��ن التيتاني��وم تحي��ط برأس الس��ائق ،لك��ن البعض
انتقدها بسبب شكلها غير الجمالي.
وأبلغ ماكينو موقع موتورسبورت على االنترنت بأنه اعتقد أن اإلطار
س��يصطدم بخوذت��ه إذا لم يكن نظ��ام «هالو» موجودا ،ويعتقد أن الجهاز
الجديد أنقذ حياته.
وأك��د تش��ارلي وايتن��ج مدير الس��باقات في االتحاد الدولي للس��يارات،
ف��ي حديث��ه م��ع الصحفيين بعد س��باق فورم��وال  1الذي أقي��م الحقا ،أن
السائق الياباني كان أول المستفيدين من قرار استخدام الجهاز.
وق��ال «س��نحقق ف��ي الواقع��ة ألن وفق��ا للص��ور الت��ي رأيناه��ا والح��ادث
نفسه ،كان يمكن أن تصبح األمور أكثر سوءا بدون نظام هالو”.
وأضاف «حتى لو لم ينقذ الجهاز الجديد حياته حقا ،فإن األمر كان
سيصبح في غاية السوء بدونه».
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في فئتيها الحرة والرومانية

الول مرة  ..ناشئو إيران في املصارعة يحصدون البطاقات املؤهلة الوملبياد الشباب

حص��د ناش��ئة اي��ران للمصارع��ة
الروماني��ة والح��رة الول م��رة ،البطاق��ات
االرب��ع المؤهل��ة للنس��خة الثالث��ة م��ن
أولمبي��اد الش��باب بوين��س آي��رس 2018
المخصص��ة للفئ��ة العمري��ة م��ن 14
ال��ى  18س��نة .وج��اء حج��ز البطاق��ات

االرب��ع الولمبي��اد الش��باب الت��ي تقام في
سبتمبر/أيلول المقبل ،اثر حصول ايران
على الميداليات الذهبية في بطولة آسيا
للناشئين في اوزبكستان مؤخرا في اوزان
 45و 92كغ��م مصارعة رومانية ،و 65و80
و 110كغم مصارعة حرة.

فيدرر يعود إلى صدارة التصنيف العاملي
ع��اد السويس��ري روجي��ه
في��درر ال��ى المرك��ز االول
ف��ي التصني��ف العالم��ي
الجدي��د لالعب��ي ك��رة
المحترفي��ن
المض��رب
الص��ادر االثنين ،مس��تفيدا
م��ن خس��ارة االس��باني
رافاي��ل نادال للقبه في دورة
مدري��د للماس��ترز ،فيم��ا
تراج��ع الصرب��ي نوف��اك
ديوكوفيت��ش ال��ى ادن��ى
مركز له منذ عام .2006
ومن��ي نادال ب��اول هزيمة
عل��ى االرض الترابي��ة منذ
نحو عام بخسارته في ربع نهائي مدريد،
راب��ع دورات االل��ف نقط��ة ،ام��ام وصيف��ه
ف��ي الع��ام الماضي النمس��وي دومينيك
تيي��م ،بع��د ان ت��وج للمرة الحادية عش��رة
ف��ي دورت��ي مونت��ي كارل��و وبرش��لونة
وحق��ق  21ف��وزا متتالي��ا عل��ى المالع��ب
المفضلة لديه.
وحقق «الماتادور» االس��باني ايضا رقما
قياس��يا ف��ي ع��دد المجموع��ات المتتالي��ة
بف��وزه ف��ي  50مجموع��ة بف��ارق مجموع��ة
واحدة ع��ن االميركي جون ماكنرو (49
مجموعة على االرض الصلبة عام .)1984
وكان في��درر تن��ازل ع��ن المركز االول
ف��ي الثان��ي م��ن نيس��ان/ابريل بمج��رد
خس��ارته مبارات��ه االول��ى ف��ي دورة ميامي،
ثاني دورات الماس��ترز ،لصالح نادال الذي
لم يشارك في تلك الدورة.
وتراج��ع ديوكوفيت��ش المصن��ف اول

س��ابقا بخروجه من ال��دور الثاني على يد
البريطاني كايل ادموند ،ست مراتب الى
المرك��ز الثامن عش��ر ،وهو ادنى تصنيف
له منذ  8تشرين االول/اكتوبر .2006
وحاف��ظ االلمان��ي ألكس��ندر زفيري��ف،
المت��وج بلق��ب دورة مدريد ،على المركز
الثال��ث ،فيم��ا تراجع وصيف��ه تييم درجة
واح��دة وتن��ازل ع��ن المرك��ز الس��ابع
لصال��ح منافس��ه في نصف نهائ��ي الدورة
االس��بانية الجن��وب افريق��ي كيف��ن
اندرسون الذي حقق في سن الـ  31افضل
تصنيف في مسيرته.
وكان��ت القف��زة االكب��ر للكن��دي
المغم��ور ديني��س ش��ابوفالوف ال��ذي
خ��اض ف��ي س��ن التاس��عة عش��رة ثان��ي
نص��ف نهائ��ي ف��ي دورات الماس��ترز عل��ى
المالع��ب الترابي��ة ،والثان��ي ف��ي مس��يرته
بع��د مونتري��ال الكندي��ة ( ،)2017وانتق��ل
 14مركزا الى التاسع والعشرين.

االتحاد األملاني يسعى لربط لوف حتى 2022
ذك��رت تقاري��ر صحفي��ة ألماني��ة ،أن االتح��اد
األلمان��ي لك��رة الق��دم يرغ��ب في بق��اء يواكيم لوف
المدير الفني للمانشافت لمدة أطول.
عام��ا) م��ع المنتخ��ب
وينته��ي عق��د ل��وف (ً 58
األلمان��ي ف��ي صي��ف  ،2020إال أن االتح��اد األلمان��ي
يرغ��ب ف��ي تمدي��د عق��ده حت��ى كأس العال��م ،2022
وف ًقا لما نشرته صحيفة «بيلد» األلمانية.
وأب��رزت الصحيف��ة تصريح��ات رئي��س االتح��اد
األلمان��ي ،راينه��ارد جريندي��ل ،والت��ي طال��ب خاللها
بالتجدي��د لل��وف حت��ى وإن فش��ل ف��ي الحف��اظ على
لقب كأس العالم أو ودع البطولة من ربع النهائي.
وتول��ى ل��وف تدري��ب المنتخ��ب األلمان��ي ،خل ًف��ا
ليورجن كلينسمان عقب نهائيات كأس العالم في
 ،2006وتمك��ن م��ن الفوز بموندي��ال  2014كما حقق
لق��ب كأس القارات ف��ي  .2017وارتبط لوف بتدريب
عدي��د األندي��ة بع��د انته��اء عق��ده م��ع المنتخ��ب
األلماني ،أبرزها بايرن ميونخ وريال مدريد وآرسنال.

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع توخيل رسميا
أعل��ن ن��ادي باريس س��ان جيرمان الفرنس��ي
ع��ن تعيي��ن األلمان��ي توم��اس توخي��ل ،مدر ًب��ا
للفري��ق خ�لال الموس��مين المقبلي��ن ،خل ًف��ا
لإلسباني أوناي إيمري.
وق��ال الن��ادي الباريس��ي ف��ي بي��ان رس��مي
عب��ر موقع��ه عل��ى ش��بكة االنترن��ت »:يس��ر
ن��ادي باري��س س��ان جيرم��ان ،أن يعل��ن ع��ن
تعيي��ن توم��اس توخي��ل مدر ًب��ا للفري��ق خ�لال
الموسمين المقبلين”.
وسوف يبدأ المدرب األلماني عمله كمدرب
لبط��ل فرنس��ا ف��ي أوائ��ل ش��هر يوليو/تم��وز
المقبل.
وق��ال توخي��ل بع��د توقيع��ه للعق��ود« :إن��ه
لفخ��ر عظي��م بالنس��بة ل��ي أن أنض��م له��ذا
الن��ادي العظي��م ،أتطل��ع للعم��ل م��ع كل
ه��ؤالء الالعبي��ن ،وجميعه��م من بي��ن األفضل

عل��ى ه��ذا الكوك��ب ،س��وف نفع��ل كل ش��يء
لمس��اعدة الفري��ق للوص��ول ألقص��ى الح��دود
وخاص��ة القاري��ة ،هن��اك إمكاني��ات اس��تثنائية
ف��ي باري��س وه��ذا ه��و التح��دي األكث��ر إث��ارة
بالنس��بة لي ،أتطلع للظهور في ملعب حديقة
األمراء ذو األجواء الرائعة”.
أم��ا ناص��ر الخليف��ي رئي��س الن��ادي فق��ال:
«س��عداء للغاي��ة بالترحي��ب بتوم��اس توخي��ل
كمدرب جديد للفريق ،إنه واحد من المدربين
األكث��ر ق��درة وكف��اءة ف��ي أوروب��ا ،وظه��ر
بمس��توى ع��ال خ�لال الس��نوات األخي��رة ،إن��ه
مش��بع بقوة الش��خصية والمب��ادئ الفعالة التي
دوما كرة الق��دم األلمانية ،وخاصة على
غ��ذت ً
الس��احة األوروبية ،إن شخصيته طموحة وأداءه
ح��ازم ،يحب اللعب لألمام وهذا أس��لوب باريس،
هذا النمط الذي يبحث عنه جمهورنا».

