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رغم كل الصعوبات التي تواجهها

ايران ..طموح كبير للظفر بكأس أمم آسيا
انطلقت مس��اء السبت بطولة كاس اسيا
ف��ي نس��ختها الس��ابعة عش��رة ف��ي االم��ارات
بلقاء الدولة المضيفة والبحرين.
ويش��ارك المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي ف��ي
ه��ذه ال��دورة زاخ��را بالطم��وح واالم��ل الكبير
بالظفر بالبطولة بعد صيام دام  42عاما.
وال يات��ي ه��ذا الطم��وح من ف��راغ اذ ان ايران
تتص��در من��ذ اع��وام المنتخبات االس��يوية في
تصني��ف االتح��اد الدول��ي لكرة الق��دم (فيفا)
كم��ا انه��ا تاهل��ت الى نهائي��ات كاس العالم
االخي��رة في روس��يا ب��كل جدارة واس��تحقاق اذ
تص��درت مجموعته��ا االس��يوية برصي��د 22
نقط��ة اي بف��ارق  7نق��اط ع��ن الثاني��ة وه��ي
كوريا الجنوبية التي حصلت على  15نقطة.
كم��ا قدم��ت اي��ران مس��توى مرموق��ا ف��ي
نهائي��ات الموندي��ال امام اس��بانيا والبرتغال
والمغ��رب ،اذ خس��رت بصعوب��ة ام��ام اس��بانيا
 0-1وتعادل��ت امام البرتغ��ال  1-1وفازت على
المغرب .0-1
ويض��م المنتخ��ب الحال��ي نخب��ة متكاملة
م��ن الالعبي��ن الموهوبي��ن ف��ي جمي��ع
الخط��وط والعدي��د منه��م محترف��ون ف��ي
اندية اوروبية وقطرية.
وتلع��ب اي��ران ،ضم��ن المجموع��ة الرابع��ة
ال��ى جان��ب الع��راق وفيتن��ام واليم��ن ،حي��ث
تواج��ه اي��ران اليم��ن ه��ذا الي��وم  7كان��ون
الثاني وفيتنام يوم  12والعراق 16يونيو.

للحضور في املعسكر التدريبي الثالث ..

كأس آسيا ..2019

استدعاء  20العب ًا للمنتخب االيراني في الرمي بالسهام اإلمارات تنجو من خسارة مباراة االفتتاحية أمام البحرين
انت��زع المنتخ��ب اإلمارات��ي التع��ادل  1-1م��ن نظي��ره البحرين��ي ،في افتتاح منافس��ات
كأس آس��يا  2019الت��ي يس��تضيفها عل��ى أرضه ،بفضل ركلة جزاء ف��ي الدقائق القاتلة
سجلها البديل أحمد خليل.
تق��دم المنتخ��ب البحرين��ي به��دف لمحم��د الرميحي ف��ي (د )78.قبل أن يع��ادل خليل
ف��ي (د 88.م��ن ركل��ة ج��زاء) ،ف��ي المب��اراة الت��ي أت��ت ضم��ن الجول��ة األول��ى لمنافس��ات
المجموعة األولى.

اس��تدعى االتحاد االيراني للرمي بالس��هام  20العبا (رجال وس��يدات) وذلك للحضور الى
المعس��كر التدريبي الثالث للمنتخب االيراني ،ويس��تمر الى المعس��كر لمدة  20يوماً اعتباراً
من اليوم  1/7ولغاية .1/27
وهؤالء الـ 20رامياً هم:
(ص��ادق اش��رفي  -حام��د ف��وري  -كي��وان رياض��ي مه��ر  -نيم��ا محبوب��ي  -محم��د ص��ادق
كبوداني  -محمد صالح باليزبان  -بارميدا قاسمي -رضا شباني  -اسماعيل عبادي  -احمد
اكب��ري  -مي�لاد بس��طامي  -ش��يفا ش��جاع مه��ر  -هالة ايزد خ��واه  -نيلوفر علي ب��ور  -راحلة
فارسي  -غيسا بايبوردي  -سيدة فيدا حليميان  -زهرا دهقان  -مليكا عبد الكريمي  -صحر
قادري) .ويشرف على تدريب المنتخب االيراني كل من مجيد احمدي ومجيد مير رحيمي.

تأهل أرسنال وتشيلسي
إلى الدور الـ64
من كأس االتحاد
تأه��ل أرس��نال وتشيلس��ي بع��د فوزهما
عل��ى بالكب��ول ونوتينغه��ام فوريس��ت،
ضمن مسابقة كأس االتحاد اإلنجليزي
لك��رة الق��دم ،كم��ا وص��ل برايت��ون لذات
الدور بعدما فاز على مضيفه بورنموث.
وصع��د أرس��نال إل��ى دور ال �ـ 64بتغلب��ه
عل��ى بالكب��ول  .0-3وس��جل أه��داف
أرس��نال جوزي��ف ويل��وك ،هدفي��ن ،ف��ي
(د 11.و )37وأليكس إيوبي في (د.)82.
وتأه��ل فري��ق تشيلس��ي حام��ل اللق��ب،
إل��ى ال��دور ذات��ه بتغلب��ه عل��ى نوتينغه��ام
فورس��ت  .0-2وتقم��ص ألف��ارو موراتا دور
البطول��ة لتشيلس��ي بعدما س��جل هدفي
فريقه في (د 49.و.)59
وتأهل بريس��تول س��يتي إل��ى ذات الدور
بفوزه على هدرسفيلد تاون بهدف نظيف
سجله جوش براونهيل في (د.)72.
كم��ا فاز برايت��ون على بورنم��وث ،1-3
وصع��د ويس��تهام لل��دور ذات��ه بع��د ف��وزه
عل��ى بيرمينغهام س��يتي  ،0-2وفاز وس��ت
بروميت��ش عل��ى ويغ��ان به��دف نظي��ف.
كم��ا تأهل أيض��ا بيرنلي بع��د فوزه على
بارنس��لي  ،0-1وف��از كريس��تال ب��االس
على غرمسبي  ،0-1كما تغلب مانشستر
يونايتد على ريدينغ بهدفين نظيفين.

أالفيس يسقط فالنسيا
بثنائية في «الليغا»

االتحاد اإلنجليزي يحذر غوارديوال بسبب سلوكه
حذر االتحاد االنجليزي لكرة القدم بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي بسبب سلوكه
خالل مباراة ليفربول الخميس الماضي والتي انتهت بفوز السيتي .1-2
والتقطت الكاميرات انفعال بيب غوارديوال على إحدى القرارات التحكيمية خالل المباراة،
حيث صرخ بالحكم الرابع مارتن أتكينسون ،كما ألقى وشاحه على األرض تعبيرا عن غضبه
واعتراضه.
وأش��ارت صحيف��ة آس اإلس��بانية ،إلى أن تصرف غوارديوال لم يمر ب��دون تعليق من االتحاد
اإلنجلي��زي ال��ذي وج��ه تحذي��را رس��ميا ل��ه بس��بب ه��ذا الس��لوك العصب��ي ،كان األول الذي
يتلقاه هذا الموسم.
وفي حال تلقي مدرب الفريق الس��ماوي  4إنذارات س��يتم إيقافه مباراة واحدة حس��ب لوائح
وقوانين لجنة العقوبات التابعة لالتحاد اإلنجليزي.
وق��اد غواردي��وال فريق��ه للف��وز على ليفرب��ول المتصدر وتقليص الفارق إل��ى  4نقاط فقط،
خالل قمة مواجهات الجولة الـ 21من الدوري اإلنجليزي.

سيلتيكس يهزم مافريكس بدوري السلة األمريكي
قل��ب ديبورتيفو أالفي��س تأخره بهدف
أمام ضيفه فالنسيا إلى فوز  1-2السبت،
ف��ي الجول��ة الثامن��ة عش��رة م��ن ال��دوري
اإلسباني لكرة القدم.
وتق��دم فالنس��يا به��دف س��جله داني��ال
باريخ��و ف��ي (د )14.وتع��ادل أالفي��س عن
طري��ق بورخا باس��تون ف��ي (د )21.قبل أن
يسجل بينا هدف الفوز في (د.)2+90.
ورف��ع أالفي��س رصي��ده إل��ى  31نقط��ة
ف��ي المرك��ز الرابع ،ف��ي المقابل تجمد
رصي��د فالنس��يا عن��د  22نقط��ة ف��ي
المركز الحادي عشر.
وف��ي مب��اراة أخ��رى ،ف��از راي��و فاليكان��و
عل��ى مضيف��ه بل��د الوليد به��دف نظيف
أح��رزه ألفارو ميدران في الدقيقة األولى
من المباراة.
وبهذه النتيجة ،بلغ رصيد فاليكانو 16
نقط��ة ف��ي المرك��ز قبل األخي��ر ،بنفس
رصي��د أتلتي��ك بيلب��او ،ال��ذي س��يواجه
س��يلتا فيج��و الي��وم االثني��ن ف��ي نف��س
الجول��ة ،بينم��ا اس��تقر بل��د الولي��د ف��ي
الترتيب الرابع عشر بإجمالي  21نقطة.

�جل جايل��ن ب��راون  21نقط��ة ليق��ود
س� َّ
بوس��طن س��يلتيكس ،للف��وز ( )93-114عل��ى
داالس مافريك��س ،ف��ي دوري ك��رة الس��لة
األمريكي للمحترفين ،مساء الجمعة.
وأضاف جيسون تاتوم  18نقطة وماركوس
س��مارت  17نقطة ،تشمل  5رميات ثالثية في
ظ��ل غي��اب الالع��ب األكث��ر تس��جي ً
ال ف��ي
بوس��طن كي��ري ايرفين��ج للمب��اراة الثاني��ة
على التوالي؛ بسبب مشكلة بالعين.
ول��م يواج��ه بوس��طن ،مش��كلة إال عندم��ا

أض��اع تقدم��ه بفارق مري��ح ( )36-53ليقلص
مافريكس الفارق إلى ( ،)57-58لكن الصاعد
لوكا دونتشيتش ،أهدر رمية ثالثية ليضيع
فرصة تقدم مافريكس ،وبعدها عزز بوس��طن
تفوقه.
وأعط��ى كيفن نوكس ،التقدم لنيويورك
نيك��س بع��د رميتي��ن حرتي��ن قب��ل النهاي��ة
خ�لال الفوز ( )112-119عل��ى لوس أنجليس
ليكرز لينهي سلسلة من  8هزائم متتالية.
وأعل��ن ليك��رز قب��ل اللقاء أن نجم��ه ليبرون
جيمس ،المصاب حال ًيا لن يس��افر لمواجهة
مينيسوتا وداالس بالمباراتين المقبلتين.
وأح��رز ب��ول ج��ورج ،وراس��ل وس��تبروك68 ،
نقطة خالل انتصار أوكالهوما سيتي ثاندر
( )109-111على بورتالند تيرل بليزرز.
وس��جل جورج  37نقطة ،وأضاف وستبروك
 31ليتخل��ص ثان��در من سلس��لة هزائم في 6
مواجه��ات ،ضد تريل بلي��زرز ،وحقق انتصاره
الثالث على التوالي.
وتف��وق ميلووك��ي باك��س  112-144عل��ى
اتالنت��ا هوك��س وتغل��ب ل��وس أنجلي��س
كليبرز  111-121على فينكس صنز.

وتش��كيلة المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي
للبطولة هي كالتالي:
لحراس��ة المرم��ى :عل��ي رض��ا بيرانون��د
(برس��بوليس) ،امي��ر عاب��د زادة (ماريتيم��و
البرتغال��ي) ،بي��ام نيازمن��د (س��باهان
اصفهان).
للدف��اع :بجم��ان منتظ��ري وفوري��ا غفوري
وروزب��ه جش��مي (اس��تقالل طهران) ،احس��ان
ح��اج صف��ي (س��باهان اصفه��ان) ،مي�لاد
محم��دي (تيري��ك غروزن��ي الروس��ي)،
مرتضى بور علي كنجي (اوبن البلجيكي )،
محمد حس��ين كنعاني زادكان (كسترش
ف��والد تبري��ز) ،مجي��د حس��يني (طراب��زون
س��بور التركي) ،رامين رضائيان (الشحانية
القطري).
للوس��ط :احم��د نورالله��ي (برس��بوليس)،
مسعود ش��جاعي واشكان دجاكة (تراكتور
س��ازي تبري��ز) ،امي��د ابراهيم��ي (االهل��ي
القط��ري) ،وحي��د امي��ري (طراب��زون س��بور
التركي) ،سامان قدوس (اميان الفرنسي).
للهج��وم :كريم انص��اري ف��رد (نوتينغهام
فورس��ت االنجلي��زي) ،س��ردار آزم��ون (روبي��ن
كازان الروسي) ،مهدي ترابي (برسبوليس)،
مه��دي طارمي (الغرافة القطري) ،علي رضا
جهانبخش (برايتون االنجليزي).
جدي��ر ذك��ره ان المنتخ��ب الوطن��ي
االيران��ي اح��رز بطول��ة كاس ام��م آس��يا 3
م��رات متتالية اعوام  1968في طهران و1972
ف��ي بانك��وك و 1976ف��ي طه��ران والمرك��ز
الثال��ث اع��وام  1980ف��ي الكوي��ت و 1988ف��ي
قط��ر و 1996ف��ي االم��ارات و 2004في الصين
والمركز الرابع عام  1984في اندونيسيا.
وفي بعض الدورات كانت ايران مس��تحقة
للتتوي��ج بلق��ب البطول��ة اال ان الح��ظ ل��م
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يحالفه��ا ومنه��ا بطول��ة الع��ام  1980حي��ن
ش��ن نظ��ام ص��دام عدوان��ه عل��ى الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة حي��ث كان الق��رار
متأرجح��ا بي��ن ان تواص��ل اي��ران خ��وض
المباري��ات النهائي��ة الت��ي كان��ت تج��ري
ف��ي الكوي��ت او تع��ود ال��ى البالد اال ان��ه تقرر
مواصل��ة المباري��ات ف��ي تل��ك الظ��روف
النفسية الصعبة.
وف��ي بطول��ة الع��ام  1984ف��ي اندونيس��يا
حينما كانت ايران متقدمة على السعودية
ف��ي نص��ف النهائ��ي به��دف س��جله المداف��ع
االيران��ي ش��اهين بيان��ي خط��أ ف��ي مرم��ى
فريق��ه قب��ل انته��اء المب��اراة بدقيق��ة واحدة
وانته��ى الوقتان االصلي واالضافي بالتعادل
 1-1وم��ن ث��م ف��ازت الس��عودية ب��ركالت
الترجيح.
كم��ا قدم��ت اي��ران مس��تويات رائع��ة
ف��ي بطول��ة الع��ام  1996حينم��ا ف��ازت عل��ى
الس��عودية  0-3وعل��ى كوري��ا الجنوبية 2-6
ف��ي مب��اراة تاريخي��ة في ال��دور التمهيدي اال
انها وفي نصف النهائي امام السعودية ورغم
افضليته��ا وع��دم احتس��اب حك��م المب��اراة
ركل��ة ج��زاء لصالحه��ا بع��د عرقل��ة الدف��اع
الس��عودي للمهاج��م خ��داداد عزي��زي داخ��ل
منطق��ة الجزاء ،خس��رت ب��ركالت الترجيح
ايضا.
كم��ا تعرضت للظل��م التحكيم في بطولة
اس��يا ع��ام  2004ف��ي الصي��ن ام��ام الدول��ة
المضيف��ة حينم��ا ط��رد حك��م المب��اراة اح��د
مدافعيه��ا بع��د احت��كاك بس��يط م��ع الع��ب
صين��ي بال��غ ف��ي التمثي��ل بالس��قوط ،حيث
لعبت ايران بنقص عددي الكثر من س��اعة
ونص��ف وانته��ت المب��اراة بخس��ارة اي��ران
بركالت الترجيح ايضا.

نصرة للشعب الفلسطيني

العب شطرنج ايراني يرفض مواجهة العب صهيوني
امتن��ع الع��ب الش��طرنج
االيران��ي آري��ن غالم��ي ع��ن
مواجه��ة الع��ب م��ن الكي��ان
الصهيون��ي دفاع��ا ع��ن الش��عب
الفلس��طيني المظل��وم ،خ�لال
مس��ابقات ج��رت ف��ي الس��ويد
مؤخ��راً .وف��ي تصري��ح ادل��ى به
لوكال��ة انب��اء «ف��ارس» ق��ال
غالم��ي ،ان مس��ابقات ريلت��ون
في السويد جرت في اطار فئتي
«القياسي» و»الخاطف» حيث
تمكن� ُ�ت ف��ي قس��م «القياس��ي»
من الحصول على لقب «استاذ
كبي��ر» بع��د ان تج��اوزت درج��ة . 2500
واضاف ،انه في قسم «الخاطف» حصلت
عل��ى  6نق��اط م��ن  6مباري��ات وكن��ت
متقدم��ا على البقية بنقطة وفي المباراة
الس��ابعة كان من المقرر ان اواجه العبا
م��ن الكي��ان الصهيون��ي اال انن��ي رفض��ت
ذل��ك وفق��دت نقط��ة الح��ل ف��ي مرك��ز
الوصافة.

وق��ال ،لق��د كان هدف��ي اكب��ر م��ن اي
لق��ب وبطول��ة حي��ث دافع��ت بموقفي هذا
عن الشعب الفلسطيني المظلوم.
يذكر ان آرين غالمي البالغ من العمر
 18عام��ا كان ق��د ح��از بطول��ة العال��م
للفئ��ة العمري��ة تح��ت  8اع��وام ع��ام 2009
ف��ي انطاليا بتركي��ا وحصل على بطولة
مدارس العالم للفئة العمرية  9اعوام في
مدينة قيصرية في تركيا.

صافرة يابانية ملباراة ايران واليمن هذا اليوم
يخ��وض المنتخ��ب االيران��ي
مس��اء الي��وم االثني��ن وف��ي تم��ام
الس��اعة الس��ابعة والنص��ف بتوقيت
طه��ران اول��ى مباريات��ه ف��ي بطول��ة
كاس امم اسيا بكرة القدم.
ويق��ود المب��اراة الحك��م اليابان��ي
س��اتو ريوج��ي ،وه��و م��ن الح��كام
الدوليي��ن المعروفي��ن اس��يوياً
ودولياً.
ه��ذا وق��د ادار ه��ذا الحك��م ع��دة
مباريات اليران مس��بقاً مع كل من
سوريا واالمارات وكوريا الجنوبية.

بند يجبر برشلونة على دفع  800ألف يورو للسيتي
يس��تعد اإلس��باني ديني��س س��واريز،
للرحي��ل ع��ن برش��لونة خ�لال فت��رة
االنتق��االت الش��توية الجاري��ة ،حي��ث
تش��ير تقاري��ر إل��ى اقتراب��ه م��ن االنضم��ام
آلرس��نال اإلنجلي��زي .وقال��ت صحيف��ة
«مون��دو ديبورتيف��و» اإلس��بانية ،إن بن �دًا
ف��ي عق��د س��واريز م��ع برش��لونة ،س��يجبر
الن��ادي الكتالوني على دفع  800ألف يورو،
لناديه الس��ابق ،مانشس��تر سيتي ،في حالة
واح��دة .وأوضح��ت الصحيف��ة أن س��واريز
خ��اض حت��ى اآلن  69مب��اراة بقمي��ص
برش��لونة ،وف��ي ح��ال خوض��ه للمب��اراة رقم

ملزما
 ،70ف��إن الفري��ق الكتالون��ي س��يكون ً
بدف��ع  800أل��ف ي��ورو للس��يتي .وبحس��ب
الصحيف��ة ،حصل الس��يتي حتى اآلن على
 7.4ملي��ون ي��ورو م��ن برش��لونة ،منه��ا 800
ألف يورو بعد وصول الالعب للفريق األول
بالن��ادي الكتالون��ي .ولفت��ت الصحيف��ة
إل��ى أن البارس��ا دفع أيض��ا  3.4مليون يورو،
الس��تعادة الالع��ب م��ن فياري��ال ،عندم��ا
كان مع��ارا ف��ي عام  .2016ويعاني س��واريز
من قلة المش��اركة مع برش��لونة ،ويس��عى
للرحي��ل ألح��د األندية المهتم��ة به ،وعلى
رأسها آرسنال اإلنجليزي.

نبيل معلول يرحل عن الدحيل
أعل��ن ن��ادي الدحيل القطري الس��بت ،توصله التفاق مع مدربه التونس��ي نبيل
معل��ول ،يقض��ي بإنه��اء التعاق��د بي��ن الطرفين بالتراض��ي .وكان معل��ول قد تولى
قي��ادة الفري��ق ،قب��ل انط�لاق الموس��م الحال��ي ،خلف��ا للم��درب الجزائ��ري جم��ال
بلماضي .ويحتل الدحيل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري،
برصيد  36نقطة ،بفارق نقطتين فقط خلف السد صاحب الصدارة.

