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الصابة «كيميا علي زاده» ..

ببطولة اندية اسيا لكرة الصاالت

الهه احمدي  ..رافعة لعلم ايران في االلعاب االسيوية بجاكرتا

اخت��ارت اللجن��ة الوطني��ة االولمبي��ة
االيراني��ة الرياضي��ة «اله��ه احم��دي» العبة

المنتخ��ب بالرم��ي بالبندقي��ة لرف��ع عل��م
الجمهورية االسالمية في االلعاب االسيوية

ويبحث مع نظيره العراقي توطيد العالقة بني االتحادين

رئيس اتحــــاد الــــكرة االيــــراني
يـــزور اربيــــل

بح��ث رئي��س االتحاد االيران��ي لكرة القدم
مهدي تاج مع نظيره رئيس االتحاد العراقي
للعب��ة عب��د الخالق مس��عود توطي��د العالقة

ليفربول يختتم ودياته

بي��ن االتحادي��ن وتفعي��ل بروتوك��ول
التعاون الموقع بين االتحادين.
جاء ذلك في الزيارة التي يقوم بها تاج
لمحافظ��ة اربي��ل ولقائه برئي��س االتحاد
العراق��ي ال��ذي اك��د على متان��ة العالقة
بين االتحادين باعتبارهما من االتحادات
المهمة والكبيرة في القارة االسيوية.
واض��اف مس��عود ف��ي بي��ان لالتح��اد
العراق��ي لك��رة الق��دم ،ان ‹الطرفين بحثا
تفعي��ل بروتوك��ول التع��اون الموق��ع بين
االتحادي��ن وتب��ادل الخب��رات بم��ا يضم��ن
االس��تفادة منه��ا لتطوي��ر المنظوم��ة
الكروية في البلدين’.
واش��ار مس��عود ال��ى ان الطرفي��ن ناقش��ا
الكثي��ر من القضايا الت��ي تهم االتحادين
وخرج��ا ب��رؤى مش��تركة م��ن المؤك��د انها
ستسهم في تطور المنظومتين›.

أس��دل ليفرب��ول اإلنجلي��زي الس��تار
عل��ى تحضيرات��ه النط�لاق الموس��م
الجدي��د ،بالف��وز على تورين��و اإليطالي
بثالث��ة أه��داف له��دف واح��د ،ضم��ن
اللقاء الذي جمعهما مساء الثالثاء.
وعل��ى ملعبه ووس��ط جماهير (أنفيلد
رود) ،أنه��ى «الري��دز» الش��وط األول
متقدم��ا بهدفي��ن خاطفي��ن ف��ي غضون
 3دقائ��ق ( 21و )24بتوقي��ع الثنائ��ي
البرازيل��ي روبرت��و فيرمين��و والهولن��دي
جيورجينيو فينالدوم على الترتيب.
وافتت��ح الدول��ي البرازيل��ي ب��اب
التس��جيل إث��ر تمري��رة م��ن النج��م
المصري محمد صالح ،داخل المنطقة
ليس��دد كرة قوية اصطدمت بقدم أحد
مدافعي «التورو» وغيرت مس��ارها داخل
الشباك.
ث��م أض��اف فينال��دوم اله��دف الثان��ي
بتمري��رة بينية رائعة من فيرمينو داخل
المنطق��ة وج��د عل��ى إثره��ا الالع��ب
الهولن��دي نفس��ه ف��ي مواجه��ة المرم��ى
ليسكن الكرة بهدوء داخل الشباك.
ث��م قل��ص المهاج��م الدول��ي أندري��ا
بيلوت��ي ،الف��ارق للفري��ق اإليطال��ي
برأس��ية م��ن داخ��ل المنطق��ة س��كنت
شباك البرازيلي أليسون باكير.
وقب��ل  3دقائ��ق م��ن صاف��رة النهاي��ة
اختتم دانييل ستوريدج ثالثية أصحاب
األرض برأس��ية م��ن داخ��ل المنطق��ة
مس��تغال تمري��رة النج��م السويس��ري
شيردان شاكيري الطولية الرائعة.
وتع��د ه��ذه ه��ي البروف��ة األخي��رة
لرج��ال األلمان��ي يورج��ن كل��وب ،قب��ل
ب��دء منافس��ات البريميي��ر لي��ج موس��م
( )19-2018ي��وم األح��د المقب��ل عندم��ا
يستضيف وست هام يونايتد على ملعب
(أنفيلد رود).

القادمة في العاصمة االندونيسية جاكرتا،
وذل��ك بع��د ان اصيب��ت العب��ة التايكوان��دو

أبلغ نجم مانشستر يونايتد ،بول بوجبا،
إدارة نادي��ه ،بوجهت��ه المقبل��ة ،خالل س��وق
االنتقاالت الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية،
إن بوجب��ا أخب��ر زم�لاءه ف��ي الفري��ق بأن��ه
ف��ي حاج��ة ماس��ة إل��ى الرحي��ل لصف��وف
برشلونة.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن المت��وج
بالموندي��ال ،بع��ث برس��الة نصي��ة إل��ى إد
وودوارد ،نائ��ب الرئي��س التنفيذي للمانيو،
أب��دى خالله��ا رغبت��ه ف��ي الذه��اب إل��ى
كتالوني��ا .وأوضح��ت الصحيف��ة ،أن إدارة

البطل��ة كيمي��ا عل��ي زاده بش��كل مفاج��ئ،
وبذل��ك فانه��ا التس��تطيع المش��اركة ف��ي
البطول��ة ال كالعب��ة وال كرافع��ة لعل��م
اي��ران .وقرر اتحاد الط��ب الرياضي من اجل
حف��ظ س�لامة عل��ي زاده بأن تبق��ى في ايران
للع�لاج ،حي��ث أم��ر وزي��ر الرياض��ة والش��باب
بتمكي��ن جمي��ع الوس��ائل م��ن اج��ل عالجها
وس�لامتها .وانتخب��ت اله��ه ألنه��ا واح��دة
م��ن رم��وز ايران النس��وية ف��ي الرياضة ،فهي
حاصلة على المركز الس��ادس في اولمبياد
لن��دن ،وبأعتباره��ا رب��ة عائل��ة نموذجي��ة (أم
لطف��ل) ومع ذلك فهي متفوقة في مجالها
الرياضي اينما حلت.
وصرح��ت احم��دي عندم��ا ابلغ��ت بأنه��ا
س��تحمل عل��م الجمهوري��ة االس�لامية ب��د ً
ال
م��ن كيمي��ا :ان ه��ذا المق��ام ه��و حل��م كل
رياض��ي ورياضي��ة ،ولكن��ه بالتأكي��د ح��ق
لعل��ي زاده مائ��ة بالمائ��ة ،وانن��ي اصب��ت
بالدهشة عندما ابغلت باالمر!!
وتلق��ب الس��يدة احم��دي ب �ـ «االم البطلة»
وذل��ك لتحديه��ا كل الصعاب م��ن اجل ان
توف��ق بي��ن بيته��ا واس��رتها والرياض��ة الت��ي
تمارسها في داخل ايران وخارجها.
وتش��كرت اله��ه من كل مس��ؤولي الرياضة
ف��ي اي��ران وعل��ى الخص��وص وزي��ر الرياض��ة
والش��باب ورئيس اللجنة االولمبية والسيدة
محمدي��ان معاون��ة وزي��ر الرياض��ة والش��باب
ف��ي االم��ور النس��وية العطائها ه��ذه المهمة
الوطنية الغالية.

«مس سونغون» االيراني يسحق «ارم» القرقيزستاني ويصعد لدور االربعة

أمطر نادي «مس س��ونغون» االيراني
حريف��ه م��ن قرقيزس��تان «ارم» بثماني��ة
اه��داف لثالثة ،وذلك في المباراة التي
ج��رت بينهم��ا ف��ي اندونيس��يا ضمن دور
الثماني��ة ببطول��ة كاس اندي��ة اس��يا
بكرة الصاالت.
ه��ذا وس��جل اه��داف اي��ران كل

من(عل��ي اصغ��ر حس��ن زاده  -س��نغ
س��فيدي  -س��عيد تق��ي زاده (هدف��ان) -
ابو القاس��م عروجي وعلي رضا عسكري
(ثالث��ة اهداف) .وم��ن الجدير بالذكر
ان فريق مس س��ونغون االيراني سيقابل
الفائ��ز م��ن مب��اراة واموس االندونيس��ي
مع نفط الوسط العراقي.

نابولي يقسو على دورتموند بثالثية ودية

مليكــا ميرحسيني :هدفي جلب الذهبيــة اليــران
في االلعـــاب اآلسيوية

قال��ت عض��وة منتخب اي��ران بالتايكواندو:
ان��ا ذاهب��ة ال��ى جاكرت��ا لني��ل ذهبي��ة آس��يا
 2018في وزن –  63كغم.
واضافت مليكا حول انتخابها للمش��اركة

رسالة بوجبا تضع مانشستر يونايتد في ورطة

بالفوز على تورينو

9

الش��ياطين الحم��ر تص��ر عل��ى أن
بوجب��ا لي��س للبي��ع ،خاص��ة وأن��ه
يتبق��ى يوم��ان فق��ط عل��ى غل��ق
االنتق��االت ،وه��و م��ا يجع��ل فرص��ة
التوقيع مع بديل شبه مستحيلة.
وكش��فت الصحيف��ة أن بوجب��ا
وافق على ش��روط عق��ده مع النادي
الكتالون��ي ،إذ كان س��يحصل عل��ى
 18ملي��ون جنيه إس��ترليني كراتب
س��نوي ،في تعاقد ممتد لـ 5س��نوات،
أي م��ا يع��ادل  346أل��ف إس��ترليني
أسبوع ًيا.
وكان مين��و رايوال ،وكيل أعمال
الالع��ب ،امتن��ع ع��ن التعلي��ق ،بقول��ه« :لن
أدل��ي ب��أي تصريحات حول بوجبا ،يجب أن
تسألوا مانشستر يونايتد».
وواصل��ت الصحيف��ة «بوجب��ا يريد اللعب
ف��ي إس��بانيا م��ع ليوني��ل ميس��ي ،وزميل��ه
القدي��م أرت��ورو في��دال ،الذي انض��م حدي ًثا
لصفوف برشلونة».
واختتم��ت الصحيفة باإلش��ارة إلى خيبة
األم��ل الت��ي يعان��ي منه��ا بوجب��ا ،بس��بب
جوزي��ه موريني��و ،بع��د تده��ور العالق��ة بين
الثنائي في الموسم الماضي.

تونس تحقق إنجازا شخصيا بمونديال اليد للناشئات
نال��ت العب��ة منتخ��ب تون��س لك��رة
اليد للناش��ئات ف��دوى عويج الثالثاء
كأس أفض��ل العبة في مباراة تونس
وكوري��ا الجنوبي��ة لحس��اب الجول��ة
األول��ى م��ن منافس��ات المجموع��ة
الرابع��ة لمونديال بولندا للناش��ئات،
كم��ا كان��ت عوي��ج هداف��ة الجول��ة
بالموندي��ال حي��ث س��جلت في مرمى
كوريا الجنوبية  13هدفا.
وكان منتخ��ب تونس قد انهزم في
هذه المب��اراة بنتيجة عريضة وصلت
إلى .27 - 45

في هذه المنافس��ات بعد اصابة
كيمي��ا عل��ي زاده :ان��ه ل��م يكن
هناك لنا متسع من الوقت بعد
مس��ابقات كوري��ا الجنوبي��ة
وص��و ً
ال ال��ى االس��يوية ،لك��ن
بع��د ان اخبرون��ي ب��أن أح��ل
ب��د ً
ال ع��ن كيمي��ا الصابته��ا
بش��كل مفاجئ ،داومت بأنتظام
عل��ى التماري��ن ف��ي المعس��كر
الك��ون عل��ى ات��م االس��تعداد،
علم �اً ان ميرحس��يني كان��ت
ق��د حصل��ت عل��ى الذهبي��ة في
كوري��ا الجنوبي��ة ولك��ن ب��وزن
–  73كغ��م ،وتابع��ت ملي��كا
مي��ر حس��يني :س��أبذل جه��دي
ألك��ون بديل��ة مناس��بة لزميلت��ي عل��ي زاده،
كم��ا انني على اطالع بكل المنافس��ات التي
سأواجهها.

ريال مدريد يروض
ذئاب روما في الكأس
الدولية لألبطال
نج��ح ري��ال مدري��د اإلس��باني ،ف��ي
التغل��ب عل��ى نظي��ره روم��ا اإليطال��ي،
بنتيج��ة  1-2األربع��اء ،في إط��ار الجولة
الثالث��ة واألخي��رة من منافس��ات الكأس
الدولية لألبطال.
وحملت ثنائية الفريق الملكي ،توقيع
جاري��ث بي��ل ومارك��و أسينس��يو ،أم��ا
هدف روما ،سجله كيفين ستروتمان.
وعل��ى ملع��ب ميتالي��ف س��تاديوم ،ف��ي
والية نيو جيرس��ي ،تمكن أسينسيو ،من
هز ش��باك الفريق اإليطالي في مستهل
اللق��اء ،ف��ي الدقيق��ة الثاني��ة ،فيما عزز
بيل من تقدم الملكي ،في الدقيقة .15
ورغم اس��تحواذ الفريق اإلسباني على
الكرة وتمتعه بالكثير من الفرص ،نجح
فري��ق العاصم��ة اإليطالية ف��ي اقتناص
ه��دف وحي��د ،ف��ي الدقيق��ة  ،83ج��اء
بتوقيع كيفين ستروتمان.
وبذل��ك أنه��ى الفري��ق المدري��دي،
جولت��ه التحضيري��ة بفوزي��ن أم��ام روما
( ،)1-2ويوفنت��وس ( ،)1-3وهزيم��ة أمام
مانشستر يونايتد (.)2-1
ويع��ود الملك��ي إل��ى دي��اره الس��تكمال
فترته التحضيرية للموس��م باس��تضافة
ميالن ببطولة سانتياجو برنابيو الودية
الس��بت المقب��ل ،على أن يواج��ه أتلتيكو
مدري��د ف��ي كأس الس��وبر األوروبي15 ،
أغسطس/آب الجاري.
أم��ا روم��ا يرح��ل ع��ن كأس األبط��ال
الدولية الودي��ة بحصيلة هزيمتين أمام
ري��ال مدري��د ( ،)2-1وتوتنه��ام (،)4-1
وفوز على برشلونة (.)2-4

حق��ق نابول��ي اإليطال��ي ف��وزا كبيرا
عل��ى حس��اب بوروس��يا دورتمون��د
األلمان��ي ،بنتيج��ة ( )1-3ودي��ا عل��ى
ملع��ب (كيبونب��ارك) بمدين��ة س��انت
جالين السويسرية.
وأنه��ى فري��ق الجن��وب اإليطال��ي
الش��وط األول متقدم��ا بثنائي��ة حمل��ت
توقي��ع المهاج��م البولن��دي أركاديوش
ميلي��ك والمداف��ع الصرب��ي نيك��وال
ماكس��يموفيتش في الدقيقتين  7و29
على الترتيب.
وف��ي الش��وط الثان��ي ،قل��ص المهاجم

الش��اب ماكس��يميليان فيلي��ب الف��ارق
لـ«أسود الفستفاليا» في الدقيقة .65
إال أن اإلس��باني خوس��يه ماري��ا
كاييخ��ون ،أم��ن انتص��ار وصي��ف بط��ل
ال��دوري اإليطال��ي الموس��م الماض��ي
باله��دف الثال��ث ف��ي الدقيق��ة األخي��رة
من عمر المباراة.
وسيخوض نابولي ودية ألمانية أخرى
أم��ام فولفس��بورج ي��وم الس��بت المقب��ل،
قبل أن يس��تهل مش��واره في «السيري آ»
خارج الديار باختبار صعب أمام التسيو
يوم  18من الشهر الجاري.

األهلي يحصد فوزه األول بالدوري على حساب املصري
حصد فريق األهلي أول فوز له بالدوري
المص��ري ه��ذا الموس��م ،بع��د تغلبه على
المص��ري البورس��عيدي بهدفي��ن دون رد،
مس��اء الثالث��اء عل��ى س��تاد ب��رج الع��رب
باإلسكندرية في الجولة الثانية للدوري.
س��جل ثنائي��ة األهل��ي المال��ي س��اليف
كوليبال��ي والمغرب��ي ولي��د أزارو ف��ي
الدقيقتي��ن  11و ،73واس��تكمل المص��ري
اللقاء بعش��رة العبين بعد إصابة إس�لام
ص�لاح ومغادرت��ه الملع��ب ف��ي الدقيق��ة
 75بع��د إج��راء الجهاز الفن��ي التغييرات

الثالث��ة .ورف��ع األهل��ي بقي��ادة مدي��ره
الفن��ي الفرنس��ي باتري��س كارتي��رون
رصي��ده إل��ى  4نق��اط ليتقاس��م الصدارة
م��ع الزمالك والداخلي��ة وتجمد رصيد
المص��ري بقي��ادة مدي��ره الفن��ي حس��ام
حسن عند  3نقاط.
اتس��مت المب��اراة بااللتحامات البدنية
وكث��رة اإلصاب��ات وتف��وق األهل��ي فني �اً
بش��كل واض��ح ،وحق��ق م��ا أراد بمصالحة
جماهي��ره بعد التع��ادل بالجول��ة األولى
مع اإلسماعيلي.

مارادونا يرشح نفسه لتدريب األرجنتني

أع��رب األس��طورة األرجنتيني��ة دييج��و
مارادون��ا ع��ن اس��تيائه م��ن ع��دم وضع اس��مه
ضم��ن المرش��حين لتدري��ب المنتخ��ب
الوطني.
وكت��ب مارادون��ا عب��ر حس��اباته عل��ى
مواق��ع التواص��ل االجتماعي «م��ع احترامي
للمنتخ��ب األرجنتين��ي ،أري��د أن أق��ول إنن��ي
مس��تاء م��ن ع��دم ذك��ر بع��ض الصحفيي��ن
الس��مي ضم��ن المرش��حين المحتملي��ن
لتدريب المنتخب”.
وأض��اف «كم��ا أنن��ي حزي��ن م��ن ت��داول

بعض الصح��ف األرجنتينية
اليومي��ة ألس��ماء مدربي��ن
س��ابقين للمنتخ��ب ،دون
ذكر اسمي”.
وتول��ى بط��ل العال��م م��ع
ف��ي
الـ(ألبيسيليس��تي)
 1986بالمكس��يك ،تدري��ب
منتخ��ب ب�لاده ف��ي نوفمب��ر/
تش��رين أول  2008قب��ل أن
يرح��ل بعده��ا بعامي��ن عقب
اإلقص��اء المهي��ن م��ن ال��دور
ربع النهائي بمونديال جنوب
إفريقي��ا ،عل��ى ي��د ألماني��ا
برباعي��ة نظيف��ة ،ويتول��ى
مارادون��ا حالي��ا رئاس��ة ن��ادي
دينامو بريست البيالروسي.
وأض��اف صاح��ب ال �ـ 57عام��ا «ف��ي جمي��ع
األحوال ،لدي عقد لثالث سنوات مع دينامو
بريس��ت ،إال أنن��ي ال أس��تطيع رف��ض أي نداء
لمنتخب بالدي”.
وكان كالودي��و تابي��ا ،رئي��س االتح��اد
األرجنتيني لكرة القدم ،أكد في تصريحات
تلفزيوني��ة أن االتح��اد س��ينتظر حت��ى
ديس��مبر/كانون أول المقب��ل لإلع�لان ع��ن
خليفة خورخي سامباولي.

