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ووزير الرياضة االيراني يبدي حق ايران في استضافة فرقها للمواجهات مع الفرق السعودية

رئيس االتحاد اآلسيوي :كرة القدم اإليرانية سجلت نجاحات كبيرة على املستوى الدولي

* جهانغيري يثمن جهود الفيفا ابعاد كرة القدم عن السياسة
قال رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم :إن المنتخبات
اإليرانية وفي مختلف فئاتها وانواعها لكرة القدم من كرة
الق��دم الخماس��ية إل��ى كرة الق��دم الش��اطئية والبطوالت
الرس��مية للمنتخب��ات الوطني��ة للرجال ،حقق��ت نجاحات
باهرة ليس فقط في آسيا بل وأيضاً في العالم.
واضاف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في مقابلة مع
إرنا :كرة القدم اإليرانية حافظت وباستمرار على مكانتها
كأفضل الفرق اآلس��يوية في تصنيف  FIFAالعالمي.
وق��ال :لق��د ت��م تس��جيل نش��اطات ك��رة الق��دم اإليرانية
الناجح��ة ف��ي البط��والت االس��يوية ف��ي االتح��اد اآلس��يوي

لكرة القدم .AFC
وأض��اف :إن ه��ذه اإلنج��ازات الرائع��ة ت��دل عل��ى أن االتح��اد
اإليران��ي لك��رة القدم قد قام بعمل ه��ام ،والذي يجب تقييمه
تماشيا مع التزام إيران برفع معايير كرة القدم.
م��ن جه��ة أخ��رى اك��د وزي��ر الرياض��ة والش��باب االيران��ي
مس��عود س��لطاني ف��ر ح��ق الف��رق الرياضي��ة االيراني��ة ف��ي
استضافة الفرق الرياضية السعودية في ايران ،داعيا االتحاد
االسيوي لفصل الرياضة عن القضايا السياسية.
وق��ال س��لطاني فر ف��ي تصريح له خالل اس��تقباله رئيس
االتحاد االس��يوي لكرة القدم الش��يخ س��لمان بين ابراهيم
في طهران :ان من حق الفرق االيرانية ان تستضيف الفرق
الس��عودية ف��ي اي��ران وم��ا نتوقع��ه م��ن االتح��اد االس��يوي

لك��رة الق��دم ه��و العم��ل عل��ى فص��ل الرياضة ع��ن القضايا
السياس��ية النن��ا نعتب��ر الرياض��ة خاصة كرة الق��دم بانها
آصرة تربط بين الش��عوب ونرى بانها تحمل رس��الة السالم
والصداقة اليها.
واعتب��ر وزي��ر الرياض��ة والش��باب االيران��ي نب��ض الك��رة
االس��يوية بان��ه ي��دق ف��ي اي��ران ،موجه��ا الش��كر والتقدي��ر
لرئي��س االتحاد االس��يوي خاصة جه��وده المبذولة والمؤثرة
ج��دا لجع��ل االندية في اس��يا متوائمة م��ع المعايير الدولية،
وقال ،لقد بذلنا افضل واكبر الجهود العداد س��تاد «آزادي»
الرياضي لمباراة نهائي دوري ابطال اسيا بكرة القدم.
واض��اف س��لطاني ف��ر ،انه ب��دءا من قائ��د الثورة ال��ى رئيس
الجمهوري��ة ورئي��س البرلم��ان والن��واب واعض��اء الحكوم��ة
والجماهي��ر الواس��عة يدعمون كرة القدم ويتابعون ش��ؤونها
باهتمام.
كم��ا اع��رب النائ��ب االول لرئي��س الجمهوري��ة ‹اس��حاق
جهانغي��ري› عن تقديره للجهود المبذولة من الفيفا لفصل
كرة القدم عن السياس��ة وقال أن الفيفا يلعب دورا بناءا في
تعاضد الشعوب وذل ك بالحيلولة دون دخول اقحام للقضايا
السياسية في كرة القدم .
وقال النائب االول لرئيس الجمهورية ان ايران كانت دائما
عض��وا مؤثرا في االتحاد االس��يوي لك��رة القدم وان الحكومة
ف��ي الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ه قدم��ت وتق��دم الدع��م
لجمي��ع االلع��اب الرياضي��ة وخاص��ة ك��رة الق��دم بفئتيه��ا
للرج��ال والس��يدات كي تع��م هذه الرياض��ة الجماهيرية في
جميع انحاء البالد.
وص��رح جهانغي��ري ان الخالف��ات السياس��ية ام��ر طبيع��ي
ونتوقع من االتحاد االس��يوي لكرة القدم ان اليدع للسياس��ة
ان تؤث��ر عل��ي ك��رة الق��دم وان يب��ذل جه��وده للتضام��ن بي��ن
الدول االسيوية .
وثم��ن نائ��ب رئي��س الجمهوري��ة دع��م االتح��اد االس��يوي لك��رة
الق��دم االيراني��ة مطالب��ا رئيس��ها توفي��ر الظ��روف المالئم��ة
لحضور ممثل ايران في هيئة رئاسة االتحاد واللجان التابعة له.

الدوري االيراني املمتاز بكرة القدم

سباهان اصفهان وتراكتور سازي يزحفان نحو املقدمة واستقالل يترنح
ج��رت عص��ر الجمع��ة ارب��ع مباري��ات ضمن
منافس��ات االس��بوع الثان��ي عش��ر لل��دوري
االيران��ي الممت��از بك��رة الق��دم ،حي��ث كان��ت
م��دن تبري��ز واصفه��ان وبوش��هر ومازن��دران
محطات هذه المباريات.
ففي بوش��هر حقق تالميذ مهدي تارتار فوزاً
غالي �اً عل��ى فري��ق بي��كان طهران ،حي��ث تغلب
علي��ه بثالثي��ة نظيفة حت��ى افض��ل التوقعات
للفري��ق ل��م تك��ن تتوقعه��ا! فقد اعط��ى فريق
ب��ارس جنوب��ي ج��م لخصم��ه درس �اً ف��ي فن��ون
تسجيل االهداف بكرة القدم لن ينساه ابداً..
أم��ا ف��ي تبري��ز فق��د س��حق فري��ق تراكت��ور
سازي تبريز ضيفه ذوب اهن اصفهان بنتيجة
غي��ر متوقع��ة  ،1 – 4وبذل��ك يس��تمر فري��ق
تراكتور سازي بسلسلة االنتصارات والزحف
نحو المقدمة بقوة واصرار.

هانوفر يستعيد بعض توازنه
بالفوز على فولفسبورج
اس��تعاد هانوف��ر بع��ض اتزان��ه ف��ي الدوري
األلماني ،بفوز ثمين ( )1/2على فولفسبورج
الجمع��ة ،ف��ي افتت��اح المرحل��ة ال �ـ 11م��ن
المسابقة.
وأنه��ى هانوف��ر الش��وط األول لصالح��ه
به��دف نظي��ف ،س��جله لينت��ون ماين��ا ف��ي
الدقيق��ة  ،31ث��م أض��اف زميل��ه إي�لاس بيب��و
اله��دف الثان��ي ،من ضربة جزاء في الدقيقة
 ،62وأحرز فوتر فيجورس��ت هدف حفظ ماء
الوج��ه لفولفس��بورج ،م��ن ضرب��ة ج��زاء ،في
الدقيقة .82
ورف��ع هانوف��ر رصي��ده إل��ى تس��ع نق��اط،
لكن��ه ظ��ل ف��ي المرك��ز الس��ادس عش��ر،
وتجم��د رصي��د فولفس��بورج عن��د  12نقط��ة،
ف��ي المرك��ز الح��ادي عش��ر ،بعدم��ا من��ي
بالهزيمة الثانية على التوالي.

إمبيد يقود سيكسرز لفوز صعب بدوري السلة األمريكي
ق��دم المتأل��ق جوي��ل إمبي��د ً
عرض��ا مذه ً�لا جدي� ً�دا ،ليق��ود فيالدلفي��ا س��يفنتي سيكس��رز
للف��وز بع��د وق��ت إضاف��ي  132-133عل��ى تش��ارلوت هورنت��س ف��ي دوري كرة الس��لة األمريكي
للمحترفين الجمعة.وس��جل إمبيد  42نقطة ،في أفضل أداء له هذا الموس��م ،واستحوذ على
 18كرة مرتدة ،كما منع  4رميات من العبي هورنتس.
وهذه المرة الثامنة هذا الموسم التي ينجح فيها إمبيد في تسجيل  30نقطة واالستحواذ
عل��ى  10ك��رات مرت��دة ف��ي الوق��ت ذاته على األقل .وأضاف بن س��ايمونز  22نقطة واس��تحوذ
على  8كرات مرتدة ومرر  13كرة حاسمة ،كما أضاف داريو ساريتش  18نقطة وجيه.جيه
ريديك  17نقطة بعد المشاركة كبديل .وحقق سيفنتي سيكسرز بذلك فوز السابع على
التوالي على أرضه ،ليصل إلى أفضل بداية في ملعبه منذ موس��م  .2003-2002وأحرز كيما
ووكر  22نقطة ،من أصل  30نقطة ،خالل الربع الرابع والوقت اإلضافي ،بينما أضاف زميله
جيريمي المب  17نقطة ،لكن ذلك لم يكن كاف ًيا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

البعثات اآلسيوية النسائية تزور القدس

فيورنتينا يسقط في فخ
فروزينوني

ف� َّ�رط فيورنتين��ا ف��ي نقطتي��ن بعدم��ا
س��قط ف��ي ف��خ التع��ادل ( )1-1م��ع مضيف��ه
فروزينون��ي ف��ي مس��تهل منافس��ات الجول��ة
الـ 12من الدوري اإليطالي.
وعل��ى أرضي��ة ملع��ب بنيت��و س��تيربي،
معق��ل فروزينون��ي ،كان الفيوال ه��و البادئ
بالتس��جيل ع��ن طري��ق مارك��و بيناس��ي
(ق ،)47إال أن أندري��ا بينامونت��ي نج��ح ف��ي
إدراك التع��ادل ألصح��اب األرض ف��ي الوق��ت
القاتل (ق.)89
به��ذه النتيج��ة يتقاس��م الفريق��ان نق��اط
المباراة بواقع نقطة لكل منهما ترفع رصيد
فيورنتين��ا ل �ـ 17نقط��ة ف��ي المركز الس��ابع
م��ن الكالتش��يو وفروزينون��ي إل��ى  7نق��اط
ف��ي المركز الـ ،18مؤق ًت��ا لحين إقامة باقي
مواجهات األسبوع.

وف��ي مازن��دران فق��د حق��ق فري��ق نس��اجي
مازندران فوزاً مهماً على اس��تقالل خوزستان،
فقد هزمه بثنائية نظيفة.
وأخيراً في اصفهان حيث كان العبو سايبا
كالمتفرجين أمام فريق س��باهان الذي جال
وص��ال ف��ي الملع��ب ليس��جل ثالثي��ة نظيف��ة
واضاع اكثر منها بكثير ..
هذا وقد اجلت مباراة اس��تقالل امام بديده،
والت��ي كان م��ن المفت��رض ان تق��ام ف��ي
طه��ران ،ولكن اجلت بس��بب المب��اراة النهائية
ل��دوري ابط��ال اس��يا والت��ي تق��ام ف��ي الي��وم
التالي لتلك المباراة في طهران ايضاً.
وفيم��ا يل��ي ترتي��ب ف��رق المقدم��ة بع��د
االنتهاء من الجولة الثانية عشر:
بديده مشهد  26نقطة  11مباراة.
سباهان اصفهان  25نقطة  11مباراة.
تراكتور سازي  22نقطة  12مباراة.
برسبوليس  17نقطة  9مباريات.
بارس جنوبي جم  16نقطة  12مباراة.
بيكان  16نقطة  11مباراة.
استقالل  15نقطة  11مباراة.
سايبا  15نقطة  11مباراة.

ليستر سيتي يكرم
رئيسه الراحل بطريقة
خاصة
أعل��ن فري��ق ليس��تر س��يتي الجمع��ة ،ع��ن
تش��ييد تمث��ال لرئيس��ه الراح��ل ،فيتش��اي
س��ريفادانابرابا ،أم��ام ملع��ب «كين��ج باور»،
معقل الفريق.
ويأت��ي ذل��ك تكريم��ا لرج��ل األعم��ال
التايالن��دي ،بع��د وفات��ه في س��قوط طائرته
الخاصة ،الشهر الماضي.
وقال نجل فيتشاي ،في تصريحات للموقع
الرس��مي للثعالب« :أخطط لتش��ييد تمثال
ألبي خارج ملعب ليستر ،كتكريم له بعدما
قدم كل شيء للنادي».
ومن جانبه ،قال آيوات ،نائب رئيس مجلس
إدارة ليس��تر س��يتي« :ل��ن نك��ون قادرين على
تعويض��ه ،نح��ن ملتزم��ون بتكري��م ذك��راه
والحفاظ على إرثه».

مابل ليفز يسحق ديفلز
في دوري هوكي الجليد

زارت البعثات النس��ائية المش��اركة في تصفيات المجموعة اآلسيوية الرابعة ،المؤهلة
ألولمبي��اد طوكي��و  2020مدين��ة الق��دس الجمعة .وكان في اس��تقبال البعث��ات ،المدير
التنفيذي لالتحاد الفلسطيني ،فراس أبو هالل ،وعضو لجنة المسابقات ،خالد الصياد.
وقد تجولت الوفود في المدينة ،وزارت المسجد األقصى ،باإلضافة إلى كنيسة القيامة،
وش��اركت بعث��ات األردن ،وإندونيس��يا ،والمالدي��ف ،ف��ي ه��ذه الزي��ارة .وستش��ارك ه��ذه
المنتخبات في التصفيات األولمبية اآلسيوية بفلسطين ،حتى الثالثاء المقبل.

س��حق تورونت��و ماب��ل ليف��ز ،منافس��ه
نيوجي��رزي ديفل��ز بالف��وز علي��ه ( )1-6ف��ي
دوري هوكي الجليد بأمريكا الش��مالية يوم
الجمعة.
�جل مورجان ريلي ،وناظم قدري ،هد ًفا
وس� َّ
واح��دًا ،كم��ا صن��ع كل منهما هدف��ا آخر،
فيم��ا ج��اءت باق��ي أه��داف الفري��ق الفائ��ز
ع��ن طري��ق ج��ون تافاري��س ،وكونور ب��راون،
وأندرياس جونسون ،وتيلر إينيس.
وحق��ق ماب��ل ليف��ز بذل��ك انتص��اره
الثال��ث عل��ى التوال��ي ،بعدما أنق��ذ الحارس
فريدريك أندرسن 38 ،محاولة على مرماه.
وس��جل ترافي��س زايات��ش ،ه��دف ديفل��ز
الوحي��د لكن الفريق خس��ر للمرة الخامس��ة
في  6مباريات.
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ايران واجملر تبحثان بشان تطوير التعاون الرياضي
بح��ث الس��فير االيران��ي ف��ي
بودابس��ت غالم عل��ي رجبي يزدي
ورئي��س اتح��اد ك��رة الطائ��رة
المج��ري فران��س كوفات��ش،
بش��ان تطوي��ر التع��اون الرياض��ي
بين البلدين.
وف��ي اللق��اء ال��ذي ج��رى
الخمي��س تدارس الس��فير رجبي
ي��زدي م��ع كوفات��ش بش��ان
التع��اون الرياض��ي ف��ي مج��ال
ك��رة الطائ��رة وم��ن ضمن ذلك
تب��ادل زي��ارات الف��رق الرياضي��ة
والح��كام والالعبي��ن واقام��ة
ال��ورش الرياضية ،وق��دم له دعوة
م��ن رئي��س اتح��اد ك��رة الطائرة
االيراني احمد ضيائي لزيارة ايران.
بدوره رحب رئيس اتحاد كرة الطائرة
المج��ري بالدع��وة الموجه��ة ل��ه م��ن
نظي��ره االيران��ي والتع��اون الرياضي مع
ايران خاصة في مجال كرة الطائرة.
واض��اف ،ان��ه خ�لال الش��هر الماض��ي
اس��تضفنا منتخب س��يدات ايران بالكرة
الطائ��رة في المج��ر حيث جرت مباريات

ممت��ازة وكان��ت ذك��رى طيب��ة ج��دا
حص��ول ه��ذا المنتخ��ب عل��ى مرك��ز
الوصافة فيها.
واك��د رئي��س اتح��اد الك��رة الطائ��رة
المج��ري اس��تعداد ب�لاده الس��تضافة
ف��رق الك��رة الطائ��رة االيراني��ة ،معلن��ا
رغبت��ه بزي��ارة اي��ران والتوقي��ع عل��ى
اتف��اق للتع��اون مع اتحاد ك��رة الطائرة
االيراني.

الفيفا يفتح تحقيقا بشأن «صفقات مشبوهة» ملانشستر سيتي
فت��ح االتح��اد الدول��ي لك��رة الق��دم
«فيف��ا» تحقيق��ا ف��ي التس��ريبات الت��ي
ذك��رت أن مانشس��تر س��يتي يعق��د
صفق��ات مش��بوهة مع نادي نوردش��يالند
الدنمارك��ي بخص��وص التعاق��د م��ع
العبين شباب.
وكان��ت صحيف��ة «بوليتيك��ن»
الدنماركي��ة أك��دت ف��ي وق��ت س��ابق
أن اتفاق��ا بي��ن مانشس��تر س��يتي ،ون��ادي
نوردش��يالند الدنمارك��ي يقض��ي
بالحص��ول على العبين أفارقة مجانا في
الفترة بين  2016و.2020
ونف��ى رئي��س نوردش��يالند الدنماركي
ف��ي تصريح��ات نقلته��ا ش��بكة «ب��ي ب��ي

س��ي» البريطاني��ة هذه التس��ريبات ،وقال
إن نادي��ه يلت��زم بقواني��ن ولوائ��ح االتحاد
الدولي لكرة القدم «فيفا».
وين��ص االتف��اق المزع��وم عل��ى تعاق��د
ن��ادي نوردش��يالند الدنمارك��ي م��ع
الالعبي��ن الذين يرغب مانشس��تر س��يتي
ف��ي التعاق��د معه��م بمبال��غ رخيص��ة ث��م
نقلهم إلى النادي اإلنجليزي مجانا.
وذكر الفيفا إنه ينظر في هذه القضية،
وم��ن ث��م س��يظهر نتائ��ج التحقيق��ات.
وكان��ت بع��ض التقاري��ر الصحفي��ة ق��د
تحدث��ت ع��ن تالع��ب مانشس��تر س��يتي
في بع��ض عقود الالعبي��ن للتحايل على
قواعد اللعب المالي النظيف.

املرض يُبعد كفيتوفا عن اليوم األول لنهائي كأس االتحاد
تغيب بترا كفيتوفا المصنفة السابعة
عالمي��ا ،ع��ن الي��وم االفتتاح��ي لمواجه��ة
منتخ��ب بالدها التش��يك ،أم��ام الواليات
المتح��دة ،ف��ي نهائ��ي كأس االتح��اد
للتنس للفرق للس��يدات ،في براج ،بس��بب
مرضه��ا .وفق��ا للقرع��ة الت��ي س��حبت يوم
الجمع��ة م��ن المف��روض ان تك��ون ق��د
التق��ت التش��يكية بارب��ورا كريتش��يكوفا
م��ع صوفي��ا كيني��ن ،ف��ي المب��اراة األولى
الس��بت ،وف��ي المواجه��ة الثاني��ة للي��وم
األول ،تخ��وض كاترين��ا س��ينياكوفا
مواجهة ،أمام األمريكية أليسون ريسك.
وربم��ا تتمك��ن كفيتوف��ا ،الحائ��زة على
لق��ب ويمبل��دون مرتي��ن ،والت��ي قلص��ت
فترات مرانها هذا األس��بوع ،بس��بب ارتفاع
ف��ي درج��ة الح��رارة ،م��ن المش��اركة ف��ي
مباريات اليوم األحد.
وب��دت كف��ة منتخ��ب التش��يك ه��ي
األرجح بقوة ،النتزاع اللقب من المنتخب
األمريكي ،في ظل غياب س��يرينا وفينوس
وليامز وسلون ستيفنز وماديسون كيز.
لك��ن التش��يكية كارولين��ا بليس��كوفا
المصنف��ة الثامن��ة عالمي��ا ،انس��حبت

بالفع��ل بس��بب إصاب��ة ف��ي ربل��ة الس��اق،
وم��ن غي��ر المؤك��د حت��ى اآلن إن كان��ت
كفيتوف��ا ستش��ارك م��ع منتخ��ب بالدها،
الذي يسعى للفوز باللقب للمرة السادسة
منذ .2011
وق��ال بت��ر ب��اال كابت��ن المنتخ��ب
التش��يكي ،بع��د التدري��ب «بع��د إع�لان
التش��كيلة (األصلي��ة) انتابن��ا ش��عور أنن��ا
األوف��ر حظ��ا ..لك��ن اآلن س��تكون مواجهة
مثي��رة” .وس��يقام نهائ��ي ه��ذا الع��ام بي��ن
أكث��ر فريقي��ن حقق��ا نجاح��ا ف��ي تاري��خ
البطول��ة ،فالوالي��ات المتح��دة ف��ازت 18
مرة ،بينما فاز منتخب التشيك  10مرات،
منها خمس تحت اسم تشيكوسلوفاكيا.
وتملك الوالي��ات المتحدة اليد الطولى
أمام منتخب التشيك ،في كأس االتحاد،
حي��ث ف��ازت عش��ر م��رات مقابل خس��ارتين.
وتواج��ه المنتخب��ان مرتي��ن ف��ي النهائ��ي،
فف��ازت تشيكوس��لوفاكيا ف��ي  ،1985بينم��ا
انتص��رت الوالي��ات المتح��دة ف��ي الع��ام
التالي .وتشارك ثالث العبات مع المنتخب
األمريك��ي ألول م��رة ،وهن دانييلي كولينز
وصوفيا كينين ونيكول مليكار.

الفيفا يحتفي بتمثال محمد صالح «املثير للجدل»!
اس��تخدم االتح��اد الدول��ى لك��رة الق��دم
«الفيف��ا» ،ص��ورة تمث��ال محم��د ص�لاح
«المثي��ر للج��دل» عل��ى صفحت��ه الرس��مية
عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماع��ي «تويت��ر»
ليعب��ر ع��ن فرحته بنهاية أس��بوع عمل ش��اق،
بحسب رأيه.
وكتب الفيفا على صفحته« :حينما تحل
نهاي��ة األس��بوع» .وأث��ار تمث��ال ص�لاح ،نج��م
ليفرب��ول اإلنجلي��زي ،للنحات��ة المصري��ة
«م��ي عب��د اهلل ،أم��ام قاع��ات «منت��دى ش��باب
العالم» الذي تس��تضيفه مدينة ش��رم الش��يخ المصرية ،س��خرية واس��عة بين نش��طاء مواقع
التواصل االجتماعي .ويظهر التمثال البرونزي صالح واقفا على كرة قدم وهو يفتح ذراعيه
بمداهم��ا األقص��ى ويرف��ع رأس��ه نح��و األعل��ى ،وه��ي الحرك��ة التي يع��رف بها ل��دى احتفاله
بتسجيل أهداف لفريقه ليفربول اإلنجليزي.

الترجي يثأر من األهلي في رادس ويتوج بطال ألفريقيا
ت��وج الترج��ي الرياض��ي التونس��ي بلقبه الثالث في مس��ابقة دوري أبط��ال أفريقيا بعد فوزه
على ضيفه األهلي المصري  . -3الجمعة في ريمونتادا تاريخية.
ورغ��م هزيمت��ه  3-1ف��ي لق��اء الذه��اب ي��وم الجمع��ة الماضي على س��تاد «الجي��ش» في برج
الع��رب باإلس��كندرية  ،قل��ب الترج��ي النتيج��ة النهائية لصالحه بالف��وز  0-3حيث تغلب على
األهلي  3-4في مجموع المباراتين.
واللقب هو الثالث للترجي في تاريخ مشاركاته بالبطولة حيث سبق للفريق الفوز باللقب
في  1994و 2011فيما تجمد رصيد األهلي عند ثمانية ألقاب (رقم قياسي) علما بأن الفريق
المصري خاض النهائي للمرة الثانية عشر في تاريخه.

