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فيمااالتحاد اآلسيوي بكرة القدم يوافق على طلبي استقالل والهالل

تحديد مواعيد مباريات استقالل وبرسبوليس في دوري االبطال

اعلن��ت اللجن��ة الدولي��ة ف��ي االتح��اد
االيران��ي بك��رة الق��دم انه��ا ارس��لت اس��ماء
العب��ي برس��بوليس واس��تقالل ال��ى االتح��اد
اآلس��يوي للعب��ة وذل��ك للمش��اركة ف��ي
بطولة دوري ابطال اسيا بكرة القدم.
واعلن��ت ه��ذه اللجن��ة ايض �اً ب��أن االتح��اد

اآلس��يوي ق��د ح��دد مواعي��د مباري��ات
الفريقي��ن ف��ي ه��ذه البطول��ة ،ه��ذا وكان
االتح��اد االيران��ي ق��د ارس��ل قوائ��م اس��ماء
العب��ي فريق��ي س��ايبا طه��ران وذوب اه��ن
اصفه��ان مس��بقاً وذل��ك لمش��اركتهما ف��ي
الملح��ق اآلس��يوي ال��ذي س��يبدأ قب��ل دوري

وباسم قاسم يقدم استقالته ..

القوة الجوية يتعادل أمام نفط الوسط
ويخسر وصافة الدوري
تع��ادل ن��ادي الق��وة الجوي��ة
مع نظيره نفط الوسط بهدف
لمثل��ه الثالث��اء عل��ى ملع��ب
الش��عب الدول��ي ،ف��ي إط��ار
الدوري العراقي الممتاز.
افتتح نفط الوسط النتيجة
به��دف ف��ي الدقيق��ة العاش��رة،
برأس��ية صال��ح س��دير ،فيم��ا
تعادل القوة الجوية عن طريق
علي يوسف في الدقيقة .66
وارتف��ع رصي��د الق��وة الجوية
إلى  31نقطة في المركز الثالث ،مقابل
 17نقط��ة ف��ي جعب��ة نف��ط الوس��ط ف��ي
المركز العاشر.
ه��ذا وكان��ت نتائ��ج المباري��ات االخرى
والتي جرت في نفس االطار ليوم الثالثاء
كالتالي:

المجموعات.
ه��ذا وكان البرنام��ج الخ��اص بمواعي��د
المباريات كالتالي:
الثالثاء2019/3/5 :
الدحيل القطري  -استقالل
برسبوليس  -فريق قادم من الملحق

الثالثاء3/12 :
استقالل  -العين االماراتي
السد القطري  -برسبوليس
االثنين4/8 :
استقالل  -الهالل السعودي
الثالثاء4/9 :
برسبوليس  -االهلي السعودي
االثنين4/22 :
االهلي السعودي  -برسبوليس
الثالثاء4/23 :
الهالل السعودي  -استقالل
االثنين5/6 :
استقالل  -الدحيل القطري
فريق قادم من الملحق  -برسبوليس
االثنين5/20 :
برسبوليس  -السد القطري
العين االماراتي  -استقالل
من جانب آخر ،وافق االتحاد اآلسيوي بكرة
القدم على طلب كل من ناديي االس��تقالل
االيران��ي ونظي��ره اله�لال الس��عودي ،وذلك
عل��ى مكان مباراتيهما ف��ي اطار دوري ابطال
آسيا بكرة القدم.
فف��ي ض��وء تعن��ت االندي��ة الس��عودية
ومنتخباتها بعدم خوض أي مباراة في ايران،
ومع االسف فإن االتحاد اآلسيوي وكذلك
الدولي اليرد طلباً لالتحاد السعودي!.
ولذل��ك فعل��ى االندي��ة الس��عودية
ونظيراته��ا االيرانية ان تختار ارضاً محايدة
لمباراتيهم��ا ،فكان اختيار الهالل الس��عودي
لمدين��ة ابوظب��ي االماراتي��ة ،فيم��ا كان
اختيار استقالل العاصمة القطرية الدوحة.

االتحاد السكندري يهزم سموحة في دوري السلة املصري
تغل��ب االتح��اد الس��كندري على نظيره س��موحة بنتيج��ة  72-78الثالثاء ،ف��ي إطار الجولة
الثامنة من عمر الدوري المصري للسلة.
وارتف��ع رصي��د االتح��اد الس��كندري إل��ى  14نقطة ف��ي المرك��ز األول ،مقاب��ل  10نقاط في
جعبة سموحة سابع الترتيب.

اعلن وزير الرياضة والشباب االيراني
مس��عود س��لطاني ف��ر بان��ه س��يتم حت��ى
نهاي��ة الع��ام االيران��ي الج��اري (ينته��ي
في  20اذار/مارس) تدش��ين  800مشروع
رياضي في مختلف انحاء البالد.
وف��ي تصريح ادلى به للصحفيين يوم
الثالث��اء اش��ار س��لطاني ف��ر ال��ى زيارته
لمدن مراغة وملكان وبناب في محافظة
آذربايجان الش��رقية (شمال غرب ايران)
وق��ال ،ان��ه ت��م خ�لال الزي��ارة ت��م افتتاح
س��تاد رياض��ي بس��عة  5000متف��رج ف��ي
مدين��ة مراغ��ة وهو مش��روع ب��دأ منذ 20

عام��ا وج��رت اعمال��ه االساس��ية خ�لال
العام (االيراني) الجاري.
واوض��ح بان��ه افتت��ح ايض��ا صال��ة
متع��ددة االغ��راض ف��ي مدين��ة مل��كان
وتفق��د االملعب الرياضي الذي هو قيد
االنش��اء في مدينة بناب والذي يسع 15
الف متفرج.
وص��رح ب��ان وزارة الرياض��ة والش��باب
تمكن��ت م��ن تدش��ين  75بالمائ��ة م��ن
المش��اريع غير المكتملة التي تسلمتها
من��ذ ب��دء اعم��ال الحكوم��ة الحالي��ة
ولغاية االن.

في لقائني وديني ببلغراد

منتخب ايران بكرة الصاالت يهزم صربيا للمرة الثانية

تأهل فيردر بريمن إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ألمانيا بعد تغلبه على مضيفه
بوروس��يا دورتموند بركالت الترجيح ( )2-4الثالثاء ،على ملعب س��يجنال إيدونا بارك ،بعد
انتسعلى ميتز بهدف نظيف جاء عبر كونتين لوكوش (ق.)20
وصع��د نان��ت لرب��ع النهائ��ي بالف��وز بهدفي��ن على تول��وز س��جلهما خليف��ة كوليبالي (ق)9
وأنطوني ليمبوبي (ق.)41

حق��ق المنتخ��ب االيران��ي بك��رة
الص��االت ف��وزه الثان��ي خ�لال يومي��ن
عل��ى المنتخ��ب الصرب��ي ،وذل��ك ف��ي
لقائيهم��ا الودييين الل��ذان جريا هناك
في العاصمة الصربية بلغراد.
حي��ث ف��از المنتخ��ب االيران��ي بك��رة
الص��االت ف��ي اللق��اء الثان��ي بنتيج��ة
 ،3 - 4وس��جل اه��داف اي��ران كل م��ن

حس��ين طيب��ي «ثالث��ة اه��داف» واصغر
حسن زاده.
منتخ��ب اي��ران ال��ذي يش��رف عل��ى
تدريب��ه ناظ��م الش��ريعة ف��از ف��ي لقائ��ه
االول بنتيج��ة  ،3 - 6وم��ن الجدي��ر
بالذك��ر ان اي��ران تق��ع ف��ي المرك��ز
الخام��س عالمي �اً ،فيم��ا تأت��ي صربي��ا
بالمركز الخامس عشر.

روني يختار أفضل بديل لسولسكاير في مانشستر يونايتد

«الكويت» الكويتي يقسو على «الوحدات» األردني
في امللحق اآلسيوي
نج��ح الكوي��ت الكويت��ي ف��ي قلب تأخره أم��ام مضيفه الوحدات  ،0-2إلى ف��وز ثمين بنتيجة
 ،2-3ف��ي المواجه��ة الجماهيري��ة المثي��رة التي جمعتهما مس��اء الثالثاء على س��تاد الملك
عبداهلل بالقويسمة ،في الجولة األولى من الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.
وس��جل للكوي��ت فيص��ل الحرب��ي هدفين ،ف��ي الدقيقتي��ن  39و 43من ركلة ج��زاء ،وجمعة
سعيد بالدقيقة  ،68وأحرز للوحدات حمزة الدردور بالدقيقة  10وسعيد مرجان بالدقيقة .31
وتأه��ل الكوي��ت لخ��وض الجول��ة الثاني��ة ،حي��ث س��يواجه ذوب آه��ن اإليراني ي��وم  12فبراير
الج��اري ،فيم��ا انتق��ل الوح��دات رس��مياً ليش��ارك ب��كأس االتح��اد اآلس��يوي ،حي��ث س��يلعب
بالمجموعة األولى إلى جانب الجيش السوري والنجمة اللبناني والمتأهل من هالل القدس
والنصر ال ُعماني.

كش��ف الويل��زي جاري��ث بي��ل العب ري��ال مدريد ،ع��ن كواليس عالقته مع الفرنس��ي زين
الدين زيدان ،المدير الفني السابق للفريق الملكي ،الذي رحل عن النادي في نهاية الموسم
الماضي.
وقال بيل في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» اإلس��بانية« :زيدان لم يتحدث معي عن
رحيله ،لم أتحدث معه منذ النهائي عالقتنا كانت جيدة ،لكني لم أقل أننا أصدقاء ،كانت
عالقة مهنية عادية».
أضاف« :شعرت باإلحباط عندما وجدت نفسي كبديل في نهائي دوري األبطال الماضي،
لق��د لعب��ت بش��كل جي��د م��ن عودت��ي م��ن اإلصابة ،س��جلت  5أه��داف ف��ي  4مباريات ،وش��عرت
أنن��ي اس��تحق التواج��د في التش��كيل األساس��ي» .تابع« :عندم��ا دخلت كبديل كنت أش��عر
باإلحباط ،وكنت ال أزال غاضبا بعض الشيء ،لم أسجل األهداف إلثبات أي شيء ،بل فعلت
ذلك من أجل الفريق ،ومن أجل نفسي ،إذا شاركت في أي نهائي تريد العودة بالكأس بغض
النظر عن الطريقة ،وكان هذا يعني االنتظار لمدة  30دقيقة أخرى».
وكان��ت بع��ض التقاري��ر الصحفي��ة ق��د أش��ارت إل��ى أن زيدان رح��ل عن ريال مدريد بس��بب
رف��ض ق��راره ببي��ع بي��ل .جدي��ر بالذك��ر أن ري��ال مدري��د ،حقق لق��ب دوري األبطال الموس��م
الماض��ي عل��ى حس��اب ليفربول بنتيجة  ،1/3وس��جل بيل هدفين ،فيما أح��رز بنزيما الثالث،
بينما سجل هدف الريدز الوحيد الالعب السنغالي ساديو ماني.

وزير الرياضة االيراني 800 :مشروع رياضي سيتم تدشينها قريبا

بريمن يطيح بدورتموند خارج الكأس في مباراة ماراثونية

اربيل  - 1الميناء صفر
الديوانية صفر  -الكرخ 2
امانة بغداد  - 1الشرطة 2
الحدود  - 1النجف صفر
ه��ذا وق��دم م��درب الق��وة الجوي��ة باس��م
قاس��م اس��تقالته م��ن تدري��ب الفري��ق،
مطالباً االدارة بفسخ عقده بالتراضي.

جاريث بيل :زيدان لم يكن صديقي

9

الس فيجاس يتخطى تامبا باي في دوري هوكي الجليد
أنه��ى الس فيج��اس جول��دن نايتس ،سلس��لة م��ن  4هزائم متتالية في ال��دور التمهيدي
ل��دوري هوك��ي الجلي��د ألمري��كا الش��مالية ،بالف��وز  2-3بضربات الترجي��ح على مضيفه
تامبا باي اليتنينج.
وس��جل المخض��رم باتري��س بيرجيرون ،الذي كان يخوض مبارات��ه رقم  1000في دوري
هوكي الجليد ،هدفين في انتصار فريقه بوسطن بروينز  1-3على نيويورك أيالندرز.
وأحرز باتريك كين ودومينيك كاهون هدفا لكل منهما ،كما صنعا هدفين ليقودا
شيكاجو بالكهوكس للفوز  2-6على إدمونتون أويلرز.
وف��از كولومب��وس بل��و جاكت��س  3-6عل��ى كولورادو افاالن��ش ،وتغلب بافالو س��ابرس
بضربات الترجيح  4-5على مينيسوتا وايلد.

اخت��ار اإلنجلي��زي واي��ن رون��ي ،نج��م
مانشس��تر يونايت��د الس��ابق ،ودي س��ي
يونايت��د الحال��ي ،أفض��ل بدي��ل لقي��ادة
الش��ياطين الحمر ،في حالة االستغناء
عن النرويجي أولي جونار سولسكاير.
وق��ال رون��ي ،ف��ي تصريح��ات أبرزته��ا
صحيفة ذا صن البريطانية «سولسكاير
م��درب رائ��ع ،ولك��ن مانشس��تر يونايت��د
سيحدد موقفه من االستمرار في نهاية
الموسم الجاري».
وأض��اف «س��يكون م��ن الرائ��ع رؤي��ة
سولس��كاير يس��تمر في الوضع الحالي،
ويحص��ل عل��ى فرص��ة جدي��دة ف��ي

الموسم المقبل».
وتاب��ع «إذا ق��ررت إدارة مانشس��تر
يونايت��د البح��ث ع��ن م��درب آخ��ر ،ف��إن
األرجنتين��ي ماوريس��يو بوكيتين��و
مدرب توتنهام هو االختيار األمثل».
ويقود سولس��كاير ،مانشس��تر يونايتد
بش��كل مؤق��ت من��ذ ديس��مبر/كانون
أول الماض��ي ،خل ًفا للم��درب البرتغالي
جوزيه مورينيو.
وتمك��ن سولس��كاير خ�لال  10مباريات
رفق��ة مانشس��تر يونايت��د ف��ي كاف��ة
البطوالت ،أن يحقق  9انتصارات مقابل
التعادل مرة وحيدة.

رئيس برشلونة يوضح موقف نيمار ويضع ً
شرطا لضم إيسكو
أوض��ح جوس��يب ماري��ا بارتومي��و ،رئيس
برش��لونة ،حقيق��ة تف��اوض البارس��ا م��ع
البرازيل��ي نيم��ار دا س��يلفا ،نج��م باري��س
س��ان جيرم��ان ،م��ن أج��ل إعادته إل��ى قلعة
الكامب نو من جديد.
وق��ال بارتومي��و ،ف��ي تصريح��ات أبرزته��ا
صحيف��ة م��اركا «نيم��ار ل��م يخبرن��ي
أب��دًا بأن��ه يري��د الع��ودة إل��ى برش��لونة منذ
االنتقال إلى سان جيرمان».
وأض��اف «ل��م أتل��ق اتص��االت بش��أن عودة
نيم��ار ،س��واء م��ن الالع��ب أو م��ن وال��ده.
لقد اتخذنا قرا ًرا في برش��لونة ،ووقعنا مع
فيلي��ب كوتيني��و وعثم��ان ديمبل��ي ،وهم��ا
أصغر س ًنا ونحن سعداء بهما».
وتحدث��ت التقاري��ر في الصي��ف الماضي
ع��ن رغب��ة نيم��ار ف��ي الع��ودة إل��ى برش��لونة ،باإلضاف��ة إلى وج��ود مفاوض��ات واجتماع��ات مع
مسؤولي البارسا .وحول التعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد ،علق بارتوميو «إذا طلب الجهاز
الفن��ي التعاق��د م��ع الع��ب يري��د مغ��ادرة ري��ال مدريد ،فس��نوقع مع��ه بالطبع ،ولك��ن ذلك لم
يح��دث» .وواص��ل «ال يوج��د اتفاق بين برش��لونة وريال مدريد بش��أن ع��دم التعاقد مع العبي
المناف��س ،ولك��ن كل ن��ا ٍد يحاول جع��ل فريقه هو األكثر قدرة على المنافس��ة ،إذا أردنا ضم
إيسكو ،سنتحدث مباشرة مع ريال مدريد».
وبشأن المدرب إرنستو فالفيردي ،قال رئيس برشلونة «لديه عقد معنا حتى العام المقبل،
وهو سعيد باالستمرار هنا ،أريد أن يستمر المدرب حتى لو لم نفز بأي شيء هذا الموسم».
وختم بارتوميو حديثه بقوله «كونه مدربًا لبرشلونة ،فإن األمر يتطلب منه تقديم الكثير
للنادي الكتالوني».

