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التي جرت في فيتنام

على ملعب كربالء

منتخب ايران للبومسي يحرز مركز الوصافة ببطولة آسيا
اح��رز منتخ��ب اي��ران للبومس��ي للرج��ال
والس��يدات مرك��ز الوصاف��ة ف��ي النس��خة
الخامس��ة من بطولة اس��يا الت��ي جرت يومي
الخمي��س والجمعة في مدينة ‹هوش��ي منة›
بفيتن��ام ،بحصول��ه عل��ى  4ميدالي��ات ذهبية
وفضيتين و 7برونزيات.
ون��ال البطول��ة منتخ��ب كوري��ا الجنوبي��ة
فيم��ا ج��اء منتخ��ب تاي��وان ف��ي المرك��ز
الثالث.
وحص��د الميدالي��ات الذهبي��ة الي��ران عل��ي
س��لماني ف��ي الفئ��ة العمري��ة م��ن  31ال��ى 40
عاما وهدايت آريان فر في الفئة العمرية فوق
 65عاما ،وفريق الرجال الثالثي المؤلف من
علي س��لماني واكبر ف��روزان ورحمت نظري
وفري��ق الس��يدات الثالثي المؤلف من آتوس��ا
فرهمن��د وس��ونا رزاق��ي وس��يدة معصوم��ة
حس��يني ،فيما نال الفضية الالعبتان آتوس��ا
فرهمند ومرجان سلحشوري.
ام��ا البرونزي��ة فقد نالها كل من كوروش
بختي��اري ومنص��ور خاندان ون��ادر خدامردي
وس��يد حس��ين موس��ى ني��ا وفاطم��ة اس��دبور
وفريق السيدات الثالثي.

لالسبوع االول في مدينة «روين»

املنتخب االيراني يخسر امام فرنسا في مستهل الدوري العاملي بالكرة الطائرة
خس��ر المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي بالكرة
الطائ��رة ام��ام نظي��ره الفرنس��ي  1-3ف��ي
المب��اراة الت��ي ج��رت بينهم��ا مس��اء الجمع��ة
ف��ي مدين��ة ‹روي��ن› الفرنس��ية ف��ي مس��تهل
منافسات دوري االمم . 2018
وانته��ت االش��واط االول والثال��ث والراب��ع
لصال��ح المنتخ��ب الفرنس��ي بنتائ��ج  20-25و
 20-25و  ،17-25فيما انهى المنتخب االيراني
الشوط الثاني لصالحه بنتيجة .24-26
مث��ل اي��ران ف��ي التش��كيلة االبتدائي��ة كل
م��ن س��عيد مع��روف وامي��ر غف��ور وفره��اد
قائم��ي ومي�لاد عب��ادي ب��ور وس��يد محم��د
موس��وي وس��امان فائ��زي ومه��دي مرن��دي
بقي��ادة الم��درب ايغ��ور كوالكوفيت��ش،
وس��يلتقي المنتخب الوطني االيراني نظيره
االسترالي في المباراة الثانية.
ويتناف��س  16منتخب �اً ،منه��ا  12اساس��يا
ثابت��ا لالعوام الس��بعة القادم��ة و 4منتخبات
يمك��ن ان تتغي��ر كل ع��ام وه��ي كالتال��ي:
ايران واالرجنتين والبرازيل وفرنس��ا والمانيا
والصي��ن وايطالي��ا والياب��ان وبولندا وروس��يا
وصربي��ا وامي��ركا (اساس��ية) واس��تراليا

وبلغاري��ا وكن��دا وكوري��ا الجنوبي��ة
(متغي��رة) ،وتلع��ب المنتخب��ات مع��ا جميع��ا
خالل  5اسابيع.
ف��ي االس��بوع االول تلع��ب اي��ران مع فرنس��ا
(المضيفة) واستراليا واليابان.
وف��ي االس��بوع الثان��ي م��ع االرجنتي��ن
(المضيف��ة) وكن��دا وايطاليا ،وفي االس��بوع
الثال��ث م��ع روس��يا (المضيف��ة) والبرازي��ل
والصين.
وف��ي االس��بوع الراب��ع م��ع امي��ركا
(المضيف��ة) وبولن��دا وصربي��ا ،وفي االس��بوع
الخام��س م��ع بلغاري��ا والماني��ا وكوري��ا
الجنوبية باستضافة ايران.
وتتأهل  5منتخبات اضافة الى فرنسا الدولة
المضيف��ة ال��ى ال��دور النهائ��ي حي��ث تقس��م
المنتخبات الى مجموعتين تضم كل منهما
 3منتخب��ات تلع��ب مع بعضها بص��ورة الدوري
ف��ي اط��ار كل مجموعة ويتأهل  4منها للدور
نص��ف النهائ��ي وبالتال��ي يلع��ب الفائ��زان في
النهائ��ي الح��راز اللق��ب والخاس��ران لتحديد
المركزين الثالث والرابع.
ه��ذا وكان��ت نتائ��ج المباري��ات االخ��رى

لليوم االول كالتالي:
االرجنتين  - 2امريكا 3
الصين  - 2بلغاريا 3
بولندا  - 3كورياج صفر

استراليا  - 1اليابان 3
المانيا  - 1ايطاليا 3
روسيا  - 3كندا صفر
صربيا صفر  -البرازيل 3

منتخب الكويت يُحرج مصر قبل املونديال
أح��رج منتخ��ب الكوي��ت م��ع ضيف��ه المص��ري وتع��ادل مع��ه ( )1-1مس��اء الجمعة ،على
ملعب «جابر األحمد» الدولي في تجربة ودية أُقيمت ضمن استعدادات الفراعنة لخوض
بطولة كأس العالم .2018
�جل فه��د األنص��اري ه��دف الكويت ف��ي الدقيق��ة ( ،)6وتعادل البديل أيمن أش��رف في
س� َّ
الدقيقة  81لصالح مصر ،في مباراة َّاتسمت بالندية واإلثارة.
وج��رى خ�لال اللق��اء تكري��م نج��م المنتخ��ب الكويت��ي والعب الس��المية بش��ار عبد اهلل
والذي ترك الملعب في الدقيقة (.)7
ورغم سيطرة مصر على مجريات األمور إال َّ
أن منتخب الكويت نجح في تطبيق طريقة
دفاعي��ة رائع��ة وأحرج كتيبة الفراعنة مع مديرها الفني األرجنتيني هيكتور كوبر قبل
المونديال.

برأ القضاء السويسري الرئيس السابق للـ «يويفا» الفرنسي ميشال بالتيني ،الموقوف
م��ن االتح��اد الدول��ي «فيفا» لنيله مبلغ  1,8مليون يورو من دون عقد مكتوب ،بحس��ب ما
ذكرت صحيفة لوموند الجمعة.
وتس��تند الصحيفة إلى رس��الة بتاريخ  24مايو وقعها س��يدريك ريموند ،المدعي العام
السويسري ،مرسلة إلى فنسان سوالري محامي بالتيني.
وبم��وازاة اإليق��اف م��ن قب��ل الفيفا ،ف��إن القضاء السويس��ري كان اس��تمع إلى الالعب
الدولي الفرنسي السابق كـ «شخص استدعي لتقديم المعلومات”.
وه��ذه القضي��ة الجنائي��ة الت��ي فتح��ت ف��ي س��بتمبر  2015اس��تهدفت أيضا السويس��ري
جوزي��ف بالت��ر الرئي��س الس��ابق للفيف��ا .وأوق��ف بالت��ر وبالتين��ي بس��بب دفع��ة قدرها 1,8
مليون يورو تلقاها الفرنسي من الفيفا لقاء خدمات قدمها له من دون عقد مكتوب.
وذك��رت لومون��د ف��ي مقتطفات من الرس��الة« :نؤكد أن هذا اإلج��راء الحالي لم يعد
قائما ضد موكلكم ميش��ال بالتيني ،يؤكد الس��يد س��والري المدعي العام السويس��ري.
يمكننا أيضا أن نؤكد أنه لن يتم تجريمه بموجبه”.
ونقل��ت الصحيف��ة ع��ن س��والري قول��ه أيض��ا إن بالتين��ي« :ب��ريء بوض��وح .إن��ه تأكي��د
م��زدوج :ف��ي ه��ذه المرحل��ة ال توجد ته��م كافية ض��ده ،وأيضا لن نق��وم بمحاكمته ألن
المدعي العام مقتنع بعدم وجود تهمة توجه إليه على هذا الصعيد”.
وتس��اءلت الصحيف��ة« :ه��ل يؤدي قرار المدعي العام السويس��ري إلى رف��ع اإليقاف عن
بالتين��ي م��ن قب��ل الفيفا ،الموقوف حتى أكتوبر 2019؟” .وبحس��ب ما نقلت عن الس��يد
س��والري ف��ي ه��ذا الصدد قوله أيضا« :إن هذا القرار س��يكون له تأثي��ره إذا تصرف الفيفا
بطريقة مخلصة .الفيفا استعمل السبب الجرمي عام  2015كأداة لفتح إجراء تأديبي».

ليستر يخبر مانشستر
سيتي بثمن محرز

كش��فت تقاري��ر صحفي��ة الجمع��ة أن
ليس��تر س��يتي أخبر مانشستر س��يتي ،بثمن
نجمه رياض محرز.
ووف ًق��ا لصحيف��ة «جاردي��ان» البريطاني��ة،
ف��إن إدارة ليس��تر أصبح��ت اآلن متقبل��ة،
لفك��رة بي��ع مح��رز ألبط��ال البريميرلي��ج،
بش��رط الحص��ول عل��ى  75ملي��ون جني��ه
إسترليني ،بواقع  60مليو ًنا كمبلغ أساسي،
باإلضاف��ة إل��ى  15مليو ًنا كمتغي��رات ،وفقا
ألداء الالع��ب وتحقيقه لبعض األهداف مع
الس��يتي .يذك��ر أن محرز البال��غ من العمر
 27عام��ا ،كان ق��د ألم��ح مؤخ��را ،إلى أنه ما
زال مهتما بالرحيل لملعب االتحاد.
وكان الجزائ��ري قريب��ا م��ن االنضم��ام
للس��يتي ،ف��ي يناير/كان��ون ث��ان الماض��ي،
لكن تعنت إدارة ليستر منع إتمام الصفقة.

ق �دّم ن��ادي برش��لونة أول عروض��ه لن��ادي
س��انتوس البرازيل��ي م��ن أج��ل ض��م الموهبة
عاما
الش��ابة رودريجو س��يلفا ،صاحب ال �ـً 17
لصفوف الفريق الكتالوني.
وقال��ت صحيف��ة «س��بورت» اإلس��بانية َّ
إن
بي��ب س��يجورا أح��د المس��ؤولين ف��ي ن��ادي
برش��لونة تواج��د ط��وال األس��بوع الماض��ي
ف��ي البرازي��ل من أج��ل إكم��ال المفاوضات
للتعاقد مع الالعب البرازيلي.
وأشارت إلى َّ
أن العملية ال تزال جارية ،رغم
َّ
أن الصفقة سيكون فيها فصول كثيرة ،قبل
أن يت��م التوصل إل��ى أي اتفاق بين األطراف
المعنية.
وأجمعت الصحافة البرازيلية أن برشلونة،
ق��دم ً
عرض��ا يقدر بـ 30مليون ي��ورو ،وقد نقل
سيجورا هذا االقتراح لرئيس نادي سانتوس
خوس��يه كارل��وس ،ال��ذي ل��م يك��ن موقف��ه
األول إيجاب ًيا.
كان رئيس س��انتوس قد علق مؤخ ًرا على
اهتمام برش��لونة بس��يلفا ،وأكد أنه لن يتم
بيع الالعب للفريق اإلس��باني ،قبل أن يسدد
ديون��ه لصال��ح س��انتوس والمق��درة ب �ـ14.5
ملي��ون ي��ورو عل��ى خلفي��ة انتقال نيم��ار إلى
البلوجرانا.

لقاءان وديان ملنتخب ايران االوملبي مع نظيره العراقي

س��يجري المنتخب االولمبي االيراني لكرة
القدم لقاءين وديين خالل شهر تموز المقبل
وذل��ك عل��ى ملع��ب كرب�لاء ف��ي المدين��ة
المقدس��ة .ه��ذا م��ا اعلن��ه االتح��اد االيران��ي
لك��رة الق��دم ،حي��ث س��يخوض المنتخ��ب

االولمب��ي االيران��ي ه��ذان اللق��اءان ف��ي ش��هر
تموز وبين المباراة االولى والثانية ثالثة ايام،
وم��ن الممك��ن ان تتغي��ر مواعي��د المباري��ات.
وس��تكون هات��ان المبارات��ان اس��تعداداً
للمنتخبين لالستحقاقات القادمة.

وفاة الشاهد الرئيس في تحقيقات فساد الفيفا
ق��ال مس��ؤولو مستش��فى ف��ي س��او باولو
الجمع��ة ،إن رج��ل األعم��ال البرازيل��ي
جوزي��ه هاوي�لا ال��ذي كان��ت ش��هادته
حاس��مة للمدعي��ن ف��ي فضيح��ة فس��اد
باالتح��اد الدول��ي لك��رة الق��دم (الفيف��ا)،
توف��ي ع��ن عم��ر  74عام��ا .وب��دأ هاوي�لا
حيات��ه العملي��ة كمراس��ل إلح��دى
المحطات اإلذاعية ،قبل أن يكون ثروة عن
طري��ق العم��ل ف��ي اإلعالن��ات بالمالع��ب.
ونمت ش��ركته ترافي��ك المتخصصة في
التس��ويق الرياض��ي ،لتصب��ح واح��دة م��ن
أكب��ر المؤسس��ات م��ن نوعه��ا ف��ي أمريكا
الجنوبي��ة .وألق��ت الش��رطة األمريكي��ة
القب��ض علي��ه ف��ي ع��ام  ،2013وواجه تهمة
دف��ع رش��ا لمس��ؤولين كب��ار باللعب��ة،
لضم��ان حق��وق تجاري��ة لبط��والت منه��ا

كأس كوب��ا أمري��كا .وأق��ر الرج��ل بذنبه
ف��ي ع��ام  2014ف��ي ته��م التآم��ر لالبت��زاز
واالحتي��ال المالي وغس��ل أم��وال وتعطيل
العدال��ة ووافق على غرام��ة تزيد على 151
مليون دوالر ومساعدة الشرطة.
وكان��ت ش��هادته حاس��مة للمدعي��ن
الذي��ن ألق��وا ف��ي النهاية القب��ض على أهم
المس��ؤولين ف��ي عال��م كرة الق��دم ،ومنهم
مس��ؤولون كب��ار ف��ي الفيفا ورئيس��ا اتحاد
أمري��كا الجنوبي��ة واالتح��اد البرازيلي لكرة
الق��دم ،وقادت االتهامات إلى أس��وأ فضيحة
فس��اد ف��ي تاري��خ الفيف��ا .وذك��رت تقاري��ر
إعالمي��ة أن هاوي�لا ع��اش ف��ي الوالي��ات
المتحدة منذ إلقاء القبض عليه ،لكنه عاد
للبرازي��ل قب��ل ش��هور قليل��ة ،وكان الرج��ل
يعاني من مشكالت في الجهاز التنفسي.

بوتني يكشف مرشحه للتتويج باملونديال

القضاء السويسري يبرئ بالتيني

برشلونة ّ
يقدم عرضه األول
لضم الجوهرة املنتظرة
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فروم يخطف صدارة سباق إيطاليا للدراجات
قدم كريس فروم عرضا رائعا لينتزع صدارة
الترتي��ب الع��ام لس��باق إيطالي��ا للدراج��ات
الجمع��ة بع��د ف��وزه بالمرحل��ة  19عق��ب أداء
سيعلق بالذاكرة لفترة طويلة.
وب��دأ متس��ابق فري��ق س��كاي المرحل��ة الت��ي
امت��دت لمس��افة  185كيلومت��را م��ن فيناري��ا
ريال��ي إل��ى باردونيكي��ا وه��و يحت��ل المرك��ز
الرابع في الترتيب العام لكنه شن هجوما قويا
قب��ل  80كيلومت��را من نهاية المرحلة ليحقق
االنتص��ار المثي��ر .وب��دأ س��ايمون ييت��س الذي تص��در الترتيب الع��ام لفترة طويل��ة امس وهو
يتق��دم بف��ارق ث�لاث دقائ��ق و 22ثانية عل��ى مواطنه البريطاني ف��روم لكنه أنه��ى المرحلة 19
بخيب��ة أم��ل .وأنه��ى ت��وم دومولين حام��ل اللقب ،الذي ب��دأ امس في المرك��ز الثاني متفوقا
بنح��و ث�لاث دقائ��ق على ف��روم ،المرحلة وه��و يحاول تقليل الض��رر أمام منافس��ه البريطاني،
واحت��ل دومولي��ن المرك��ز الخام��س ف��ي المرحلة بفارق ث�لاث دقائق و 22ثاني��ة خلف فروم،
وأصب��ح الطري��ق ممه��دا أمام فروم بطل س��باق فرنس��ا أرب��ع مرات للفوز بلقب الس��باق الكبير
الوحيد الذي يراوغه ،وفاز بسباقي فرنسا واسبانيا العام الماضي.

َّ
أك��د الرئي��س الروس��ي فالديمير بوتين الجمعة َّ
أن إس��بانيا هي إح��دى المنتخبات األوفر
ً
حظا للفوز بمونديال  ،2018الذي تستضيفه بالده وينطلق في  14يونيو/حزيران المقبل.
ففي مقابلة مع كبرى وكاالت األنباء العالمية أشاد بوتين المعروف بولعه بلعبة الجودو،
والرياضات الشتوية ،بمنتخب إسبانيا الذي توج بلقب مونديال  2010في جنوب أفريقيا.
بالمثل أبرز أن هدف البطولة ليس تحسين صورة روسيا بل تحديث البنى التحتية للبالد،
كي تستمتع بها األجيال المقبلة.
وأض��اف «نتطل��ع إل��ى أن يك��ون ه��ذا الموندي��ال كاحتفالية بالنس��بة للعال��م ،وأعتقد أننا
س��نحقق ذل��ك” .ويفتتح (الروخا) أولى مبارياته ف��ي المجموعة الثانية ،بمواجهة البرتغال
يوم  15يونيو/حزيران في سوتشي على البحر األسود ،ثم يلتقي إيران في  20من ذات الشهر
بمدينة كازان ،قبل أن ينهي دور المجموعات بمباراة المغرب في كالينينجراد.
وق��د يواج��ه المنتخ��ب اإلس��باني صاحب األرض منتخب روس��يا في ثم��ن النهائي ،حيث أن
القرعة أوقعت األخير في المجموعة األولى مع كل من أوروجواي ومصر والسعودية.

اكتمال القوة الضاربة ملنتخب أملانيا

انض��م س��بعة العبي��ن م��ن بينه��م جي��روم
بواتين��ج الجمع��ة ،إل��ى المعس��كر التدريب��ي
للمنتخ��ب األلمان��ي لك��رة الق��دم ،اس��تعدادا
للمشاركة في نهائيات كأس العالم ،لتصبح
القائم��ة الت��ي اختاره��ا يواخي��م ل��وف ،م��درب
الفريق شبه مكتملة.
ووص��ل بواتين��ج ال��ذي يتعاف��ى م��ن إصاب��ة
ف��ي الفخ��ذ لش��مال إيطالي��ا بجان��ب زمالئ��ه
ف��ي فري��ق باي��رن ميون��خ ،مات��س
هوميل��ز وتوم��اس مولر وجوش��وا
كيميت��ش وني��كالس س��ولي،
وح��ارس مرم��ى برش��لونة م��ارك
تي��ر ش��تيجن وأنطوني��و روديج��ر
مدافع تشيلسي.
وأصبح متاحا أمام لوف حاليا،
 26العب��ا م��ن القائم��ة األولي��ة،
الت��ي تض��م  27العب��ا ،اس��تعدادا
للموندي��ال ،ويغي��ب فق��ط ع��ن
الفري��ق تون��ي ك��روس ،حي��ث
يخ��وض م��ع فريقه ري��ال مدريد،
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.
وم��ن المق��رر أن يع��ود بواتين��ج صاح��ب 29
عام��ا ،إل��ى التدريب��ات ،بع��د الحص��ول عل��ى
إش��ارات إيجابي��ة م��ن األطب��اء ،عق��ب خضوعه
لفح��ص أخي��ر ف��ي ميون��خ ،وفق��ا لم��ا قال��ه
أوليف��ر بيره��وف ،مدي��ر المنتخ��ب األلمان��ي،
للصحفيين.
وق��ال بيره��وف« :كل الالعبي��ن يري��دون
تحقي��ق ش��يئا كبيرا ف��ي روس��يا» ،ولكنه حذر
أيض��ا م��ن أن النج��اح ف��ي الدف��اع ع��ن اللق��ب
ال��ذي نال��ه الفري��ق ف��ي  2014س��يكون مهم��ة
صعبة .واَضاف« :ستكون أصعب بطولة كأس
عالم ألن الجميع س��يالحقنا الكل سيس��تمتع
بتعثرن��ا” .ويتعي��ن على ل��وف اختي��ار القائمة
النهائي��ة للمونديال ،التي تضم  23العبا ،قبل
 4حزيران/يونيو.
ويلع��ب المنتخ��ب األلمان��ي ف��ي المجموع��ة
السادسة بالمونديال مع منتخبات المكسيك
والسويد وكوريا الجنوبية.
وبعيدا عن المعس��كر فإن قرار لوف يمكن أن

يعتمد أيضا ،على المباراة الودية أمام النمسا،
المق��رر إقامتها ي��وم  2حزيران/يونيو المقبل،
وس��تكون المباراة الودية األخيرة بعدها بس��تة
أيام أمام السعودية.
وعبر المهاجم نيلز بيترسن الذي لم يخض
أي مب��اراة دولي��ة من قب��ل عن أمله في أن يكون
جز ًءا من القائمة النهائية للمنتخب األلماني
ف��ي الموندي��ال ،وق��ال« :ربم��ا أك��ون مفاج��أة

اللحظة األخيرة ..ال أحد يعلم».
وتاب��ع« :نوعي��ة التدريبات مختلف��ة للغاية..
يجب أن أبذل أقصى جهد لي كل يوم ،أتمنى
أن أكون جز ًءا في الفريق لفترة أطول”.
كم��ا س��يكون جديدا م��ن حيث المش��اركة
ف��ي الموندي��ال ،ماركو رويس ،العب بوروس��يا
دورتمون��د ،حيث غ��اب عن كأس العالم ،2014
بس��بب تعرض��ه لإلصاب��ة ،ف��ي المب��اراة الودي��ة
األخيرة قبل البطولة.
وقال رويس« :لدي الطموح لمساعدة الفريق
في الملعب ..س��أبلغ عامي التاس��ع والعش��رين
مع بداية البطولة ،وأعلم ما يمكنني فعله”.
ويتوق��ع أن يدخ��ل روي��س القائم��ة النهائي��ة،
الت��ي س��تعلن قبل ي��وم  4حزيران/يونيو ،بينما
يعد بيترس��ن ،وسيباس��تيان رودي ،العب بايرن
ميون��خ ،وثنائ��ي ليفرك��وزن ،جوناث��ان ت��اه
وجولي��ان بران��دت ،ه��م األق��رب للخ��روج م��ن
القائم��ة .وق��ال بيره��وف« :أتمن��ى أن يظ��ل
الالعب��ون بصحة جي��دة ،وأن نتمكن من اتخاذ
قرار جيد».

