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يبدأ الشهر الجاري

للمشاركة بالدوري العاملي  ..استدعاء  15العباً للمنتخب الوطني بالكرة الطائرة
اس��تدعى الس��يد «كوالكوفيج»  15العباً للمنتخب الوطني
االيراني بالكرة الطائرة وذلك للمعس��كر التدريبي الذي س��يقام
في صربيا ،وذلك استعداداً للدوري العالمي.
حيث س��تقام منافس��ات الدوري العالمي لالس��ابيع الخمسة في
الدول التالية (فرنسا  -االرجنتين  -روسيا  -امريكا وايران).
وس��تبدأ هذه المس��ابقات في اس��بوعها االول اعتباراً من 5 / 25
الجاري ،والالعبون الذين استدعاهم المدرب هم:
فرهاد سال افزون.
سعيد معروف.
سيد محمد موسوي.
علي شفيعي.
سامان فائزي.
امير حسين توخته.
ميالد عبادي بور.
فرهاد قائمي.
مجتبى ميرزا جان بور.
مرتضى شريفي.
امير غفور.
صابر كاظمي.
ميثم صالحي.
محمد رضا حضرت بور.
مهدي مرندي.
ه��ذا وستس��تضيف اي��ران منافس��ات االس��بوع الخام��س والت��ي يح��ل
فيها كل من (كوريا الجنوبية  -بلغاريا والمانيا) ضيوفاً على ايران.

والدحيل يستحق العني ذهاب ًا واياب ًا

جوارديوال يحصد جائزة أفضل مدرب في إنجلترا

استقالل طهران يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا

حص��ل اإلس��باني بي��ب جواردي��وال ،المدي��ر الفني لنادي مانشس��تر س��يتي ،عل��ى جائزة
أفض��ل م��درب في إنجلترا خالل الموس��م المنقضي مؤخ ًرا ،والت��ي يقدمها اتحاد مدربي
الدوري اإلنجليزي.
وق��اد بي��ب جوارديوال مانشس��تر س��يتي لتحقيق لقب ال��دوري اإلنجلي��زي ،بعدما جمع
 100نقطة ،متفو ًقا على مانشستر يونايتد أقرب مالحقيه بفارق  19نقطة.
وتف��وق جواردي��وال ( 47عام��ا) عل��ى يورجن كلوب م��درب ليفربول وش��ون دايك مدرب
بيرنل��ي ونون��و إس��بيريتو س��انتوس م��درب وولفرهامبت��ون وان��درارز وني��ل وارن��وك م��درب
كارديف سيتي وجون كولمان مدرب أكرينجتون ستانلي.
وذك��ر الموق��ع الرس��مي لن��ادي مانشس��تر س��يتي ،أن جواردي��وال أصب��ح أول م��درب
للس��يتزينز ين��ال تل��ك الجائ��زة الت��ي ب��دأت موس��م  ،1994 - 1993ويت��م منحه��ا من قبل
الرعاة والصحفيين والعبين سابقين.
وأوض��ح الموق��ع أن بي��ب حص��ل على الجائزة في أح��د الفنادق بمدينة لن��دن ،كما أنه
مرشح لجائزة أخرى باسم السير أليكس فيرجسون ،مدرب مانشستر يونايتد األسطوري،
ويعد جوارديوال أول مدرب كتالوني يفوز بهذه الجائزة.

تأه��ل فري��ق اس��تقالل طهران إل��ى دور الثمانية بدوري أبطال آس��يا لك��رة القدم بتغلبه
على ذوب آهن أصفهان  1 / 3الثالثاء في إياب دور الستة عشر بالبطولة.
وسجل السنغالي مامي ثيام أهداف االستقالل الثالثة في الدقائق  ،11من ركلة جزاء
و 41و ،64في حين سجل قاسم حدادي فر هدف ذوب آهن الوحيد في الدقيقة .65
وكان��ت مب��اراة الذه��اب ي��وم الثالث��اء الماضي ش��هدت ف��وز ذوب آهن  / 1صف��ر ليتأهل
االس��تقالل إل��ى دور الثماني��ة بعدم��ا تف��وق بنتيج��ة  2 / 3ف��ي مجم��وع مبارات��ي الذه��اب
واإلي��اب .ه��ذا وف��از الدحيل القطري للمرة الثانية على العين االماراتي في مباراة االياب
الت��ي ج��رت عل��ى ملعبه وبين جماهيره بنتيجة ( ،)1 - 4وبذل��ك يتأهل فريقان من قطر
هما (السد والدحيل) وفريقان من ايران هما برسبوليس واستقالل.
وستجري قرعة دور الثمانية لدوري ابطال اسيا يوم  5/23لتحديد لقاءات هذه المرحلة
والتي ستجري بعد اكثر من ثالثة اشهر من االن.

موهريتش يفوز باملرحلة الـ  10لسباق إيطاليا للدراجات

العراق يتلقى دعوتني
لخوض وديتني

زيدان يعطي الضوء
األخضر لضم صالح

تلق��ى االتح��اد العراق��ي لك��رة الق��دم
خطابي��ن م��ن االتحادي��ن البحرين��ي
واألوزبك��ي يحم�لان رغب��ة كل ط��رف
ف��ي إقام��ة مب��اراة تجريبي��ة م��ع المنتخ��ب
العراقي.
وق��ال عض��و االتحاد العراقي فالح موس��ى
ف��ي تصريحات خاصة إن االتحاد البحريني
لك��رة الق��دم أب��دى رغبت��ه بإقام��ة مب��اراة
بي��ن «األحم��ر» ونظي��ره العراق��ي تق��ام ف��ي
العاصم��ة البحريني��ة المنامة خالل الفترة
من  12حتى  20من نوفمبر  /تشرين الثاني
المقب��ل ف��ي إط��ار تحضي��رات المنتخبي��ن
لبطولة آسيا.
وبي��ن أن االتح��اد تلق��ى ايض��ا خط��اب من
نظي��ره األوزبك��ي يتضم��ن رغبت��ه بإقام��ة
مب��اراة دولي��ة بي��ن المنتخبي��ن تج��ري ف��ي
سبتمبر/أيلول أو أكتوبر /تشرين األول أو
نوفمبر/تش��رين الثان��ي بش��رط إقامتها في
أجندة الفيفا.
وأش��ار موس��ى ال��ى أن كل الدع��وات
الرس��مية الت��ي تلقيناه��ا س��توضع عل��ى
طاولة لجنة المنتخبات من أجل مناقشتها
مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

كش��فت تقاري��ر إعالمي��ة إس��بانية أن مدرب
ري��ال مدري��د زي��ن الدي��ن زي��دان ق��د أعط��ى
الض��وء األخضر إلدارة نادي��ه ،من أجل محاولة
ض��م محم��د ص�لاح نج��م ليفرب��ول ف��ي فت��رة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وف��ي س��ياق متص��ل وبحس��ب برنام��ج (El
 ،)chiringuitoف��إن الن��ادي الملك��ي يرغ��ب
ف��ي الحص��ول عل��ى  150ملي��ون ي��ورو عب��ر بي��ع
الويل��زي جاري��ث بي��ل .وت��وج ص�لاح مؤخ � ًرا
كهداف للدوري اإلنجليزي ،برصيد  32هدفا،
في موسمه األول مع الريدز ،بينما تشير تقارير
صحفي��ة بريطاني��ة ،إل��ى أن ليفرب��ول ال يفك��ر
ف��ي التخل��ي عن��ه ،ه��ذا الصيف ،وين��وي تمديد
عقده برفقة الس��نغالي ،س��اديو ماني .من جهة
أخرى يقترب بيل من الرحيل عن الريال بعد 5
سنوات قضاها في صفوفه.

اليتنينج يهزم كابيتالز بدوري هوكي الجليد

�جل فيكت��ور هيدم��ان ،هد ًف��ا وصن��ع إثني��ن ،ليف��وز تامب��ا ب��اي اليتنين��ج ( )2-4عل��ى
س� َّ
واش��نطن كابيتال��ز بالمب��اراة الثالث��ة بنهائي القس��م الش��رقي ف��ي دوري هوكي الجليد
بأمريكا الشمالية.
وحق��ق تامب��ا ب��اي ،انتص��اره األول ف��ي النهائي ،وس � ُيحاول معادلة النتيجة ف��ي المباراة
الرابعة التي تقام غدًا الخميس في واشنطن.
عاما ،لكنها لم تكن جيدة
وهذه أول مباراة لكابيتالز على أرضه في نهائي الشرق في ً 20
بالنسبة لواشنطن.
وس��جل ً
أيضا س��تيفن ستامكوس ونيكيتا كوتش��يروف وبريدن بوينت لصالح اليتنينج
ال��ذي خس��ر أول مباراتي��ن عل��ى ملعبه قبل انتص��اره الليلة الماضية في واش��نطن ،وأحرز
هدفي واشنطن بريت كونولي ،ويفجيني كوزنتسوف.

ف��از الس��لوفيني مات��ي موهريت��ش
بالمرحل��ة العاش��رة لس��باق ايطالي��ا
للدراج��ات الثالث��اء بينم��ا ل��م تتغي��ر
قم��ة الترتي��ب الع��ام حي��ث احتف��ظ
سايمون ييتس بالصدارة.
وواج��ه موهريت��ش متس��ابق فري��ق
البحري��ن ميريدا منافس��ة شرس��ة من
األلماني نيكو دينز متسابق فريق ايه.
ج��ي.2.ار ال مونديال ،خ�لال المرحلة
الت��ي بل��غ طوله��ا  239كيلومت��را من
بين��ي إل��ى جوال��دو تادينو وه��ي أطول
مراحل سباق ايطاليا.
وق��ال موهريتش والس��عادة ال تس��عه
«ل��م أكن أثق في قدرتي على التفوق
عل��ى نيك��و دين��ز ولذلك حاولت تجربة مهاجمته وعندما ل��م أجد منه رد فعل بذلت قصارى
جهدي وحسمت األمر في النهاية».
ووس��ع المتس��ابق البريطان��ي ييت��س صدارت��ه للترتي��ب الع��ام أم��ام الفرنس��ي ت��وم دومولين
حامل اللقب إلى  41ثانية بينما جاء الفرنسي االخر تيبو بينو ثالثا.
واستمرت معاناة البريطاني كريس فروم متسابق فريق سكاي حيث بات بطل سباق فرنسا
أربع مرات يتأخر بفارق دقيقتين و 30ثانية خلف المتصدر في المركز العاشر.

سيلتيكس يتقدم على كافاليرز
في دوري السلة األمريكي

رسميا ..مانشيني مدربا
ملنتخب إيطاليا

أحرز جايلن براون 23 ،نقطة ،واستحوذ على 7
كرات مرتدة ،ليقود بوسطن سيلتيكس ،للتقدم
 ،0-2ف��ي السلس��لة الت��ي تحس��م عل��ى أس��اس
األفضل في  7مباريات ،في نهائي القسم الشرقي
ب��دوري كرة الس��لة األمريك��ي للمحترفين ،بعد
الفوز  94-107على كليفالند كافاليرز.
وس��جل تي��ري روزيي��ر 18 ،نقط��ة ،وأض��اف آل
هورف��ورد 15 ،نقط��ة ،ومارك��وس موري��س 12
نقط��ة ،باإلضاف��ة إلى  11نقطة ،لجيس��ون تاتوم
ومارك��وس س��مارت .وتص��در ليب��رون جيم��س
العب��ي كافالي��رز وس��جل  42نقط��ة واس��تحوذ
عل��ى  10ك��رات مرت��دة ،وم��رر  12كرة حاس��مة،
فيم��ا أض��اف كيف��ن الف 22 ،نقط��ة ،واس��تحوذ
عل��ى  15ك��رة مرت��دة .وف��از جيمس ال��ذي أحرز
 15نقط��ة فق��ط ف��ي خس��ارة كافالي��رز ،ف��ي
المب��اراة األول��ى بالسلس��لة ،بخم��س مواجه��ات
ف��ي األدوار اإلقصائي��ة بالقس��م الش��رقي ،عق��ب
خسارة أول مباراة .ولم يخسر سيلتيكس مطلقا
ف��ي مواجه��ة تحس��م عل��ى أس��اس األفض��ل في 7
مباريات ،بعد التقدم  ،0-2وتقام المباراة الثالثة،
السبت المقبل في كليفالند.

عي��ن االتح��اد اإليطال��ي لك��رة الق��دم
روبيرتو مانش��يني مدربا جديدا للمنتخب
األول خلف��ا لجانبيي��رو فنت��ورا المقال في
أعقاب الفش��ل التاريخي ف��ي بلوغ نهائيات
مونديال روسيا .2018
وكتب االتحاد على حسابه في «تويتر»
أن «روبيرت��و مانش��يني ه��و المدي��ر الفن��ي
الجديد للمنتخب الوطني وسيتم تقديمه
رسميا “.
وأرف��ق االتح��اد تعليقه بصور لمانش��يني
( 53عام��ا) وه��و يوق��ع العق��د ،ويحم��ل مع
عدد من المسؤولين عن االتحاد ،القميص
األزرق للمنتخب.
وس��يكون مانش��يني ،ال��ذي س��بق ل��ه
اإلش��راف عل��ى تدري��ب مجموع��ة م��ن
األندي��ة ،كمانشس��تر س��يتي اإلنجلي��زي،
وإنتر ميالن اإليطالي ،وزينيت بطرس��بورغ
الروسي ،أمام التحدي الصعب إلعادة بناء
منتخب «األزوري» ،وتحضيره للمش��اركة
ف��ي كأس أوروب��ا  ،2020ف��ي أعق��اب فش��له
ف��ي بل��وغ نهائي��ات كأس العال��م للم��رة
األول��ى من��ذ  60عام��ا ،ف��ي س��قوط أدخ��ل
كرة القدم اإليطالية في أزمة عميقة.
وسيقيم المنتخب اإليطالي في الـ 22من
الش��هر الحالي ،معس��كرا تدريبيا استعدادا
لخ��وض ث�لاث مباريات ودية مع الس��عودية
في الـ 28من مايو الحالي وفرنسا في األول
من يونيو المقبل وهولندا في الرابع منه.
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ألول مرة في تاريخه

الهومنتمن بطال للدوري اللبناني لكرة السلة

توج الهومنتمن بطال للدوري اللبناني
لكرة السلة للمرة األولى في تاريخه بعد
فوزه على الرياضي ( )59-74في المباراة
الحاسمة للسلسلة النهائية.
وج��اء ف��وز الهومنتم��ن بالبطول��ة
بع��د أي��ام م��ن إح��رازه كأس لبن��ان أمام
الرياضي أيضا ليحصد بذلك الثنائية.
ودخل هومنتمن سجل البطولة ليكون
م��ع ف��رق الرياضي والحكمة والش��انفيل
الت��ي تحم��ل لق��ب بطول��ة لبن��ان ف��ي

عصرها الحديث.
وكث��رت أخط��اء الرياض��ي ال��ذي
فش��ل بالتس��جيل ف��ي مناس��بات كثي��رة
م��ن المب��اراة ف��ي حي��ن تف��وق هومنتمن
هجوميا ودفاعيا.
وكان��ت البداي��ة س��ريعة للرياض��ي
فتق��دم عل��ى خصم��ه بفارق س��بع نقاط،
لكن��ه ع��اد وتراج��ع بطرق��ة غريب��ة وترك
هومنتم��ن يس��جل وينه��ي الرب��ع األول
لمصلحته (22ـ.)21

الزمالك بط ًال لكأس مصر بعد معاناة أمام سموحة
ف��از ن��ادي الزمال��ك بلق��ب كأس
مص��ر للم��رة السادس��ة والعش��رين ف��ي
تاريخ��ه ،بع��د أن تغل��ب عل��ى نظي��ره
سموحة بنتيجة  4-5بضربات الترجيح
بع��د التع��ادل به��دف ل��كل منهم��ا ف��ي
المب��اراة النهائية الت��ي أقيمت الثالثاء
على ملعب برج العرب باإلسكندرية.
س��جل للزمال��ك ف��ي ضرب��ات
الترجي��ح محم��ود ع�لاء وط��ارق حامد
وعب��د اهلل جمع��ة والتونس��ي حم��دي
النقاز ويوسف أوباما ،وسجل لسموحة

محم��ود مع��اذ وياس��ر إبراهي��م وإس�لام
صال��ح والس��يد فري��د وأض��اع عب��د اهلل
بكري.
وش��هدت المب��اراة ندي��ة ش��ديدة بي��ن
الفريقين واندفاع بدني على مدار 120
دقيقة بجانب صراع تكتيكي بين خالد
ج�لال المدير الفني للزمالك وميمي
عب��د ال��رازق المدي��ر الفن��ي لس��موحة
انته��ى لصال��ح ج�لال ،ولع��ب س��موحة
بعش��رة العبي��ن من��ذ الدقيق��ة  70بع��د
طرد حسام حسن مهاجم الفريق.

 152دقيقة تحسم تأهل شارابوفا
للدور الثاني ببطولة روما
تأهل��ت الروس��ية ماري��ا ش��ارابوفا لل��دور الثان��ي ببطول��ة
روما المفتوحة للتنس بصعوبة بالغة عقب تخطيها عقبة
األس��ترالية أش��لي بارتي الثالث��اء بمجموعتين لواحدة في
ال��دور األول .واس��تطاعت الفائ��زة بلق��ب البطول��ة  3م��رات
( 2011و 2012و )2015أن تحس��م األم��ور بع��د س��اعتين و32
دقيقة ( 152دقيقة) ،بنتيجة  5-7و 6-3و.2-6
وينتظ��ر المصنف��ة األول��ى عالمي��ا س��ابقا اختب��ارا صعبا
ف��ي ال��دور الثان��ي حي��ث س��تواجه التش��يكية دوميني��كا
سيبولكوفا التي أطاحت باإليطالية فرانشيسكا سكيافوني
بمجموعتين لواحدة بواقع  1-6و )7-5(7-6و.2-6

لقطات الستقبال بطالت آسيا بكرة الصاالت في مطار االمام
الخميني (قدس) بعد عودتهن من تايلند حامالت كأس البطولة

