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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6160

وتقابل اليابان في لقائها الخامس ..

الزوراء يكتسح شباك القوة الجوية ويتأهل لنهائي كأس العراق

ايران تحقق فوزها الرابع
في بطولة آسيا  -اقيانوسيا
بالكرة الطائرة «جلوس»
حقق منتخب ايران بالكرة الطائرة «جلوس» فوزه الرابع في بطولة
كأس آس��يا  -اقيانوس��يا للعب��ة وذلك على المنتخب الكازاخس��تاني
بثالثة اشواط نظيفة.
وكان��ت نتائ��ج االش��واط الثالث��ة كالتال��ي،14 - 25 ،13 - 25( :
 ،)17 - 25وكان المنتخ��ب االيران��ي ق��د تغل��ب ف��ي مباريات��ه الث�لاث
الس��ابقة بالنتيج��ة ذاته��ا اي ثالث��ة لصف��ر عل��ى كل م��ن كامب��وج
وتايلند والصين.
وس��يقابل المنتخ��ب االيران��ي للك��رة الطائرة «جلوس» ف��ي مباراته
الخامس��ة المنتخ��ب اليابان��ي ،وتج��ري مباري��ات البطول��ة عل��ى ش��كل
ال��دوري  -اي كل منتخ��ب يلع��ب م��ع جمي��ع المنتخبات المش��اركة
والتي هي (تايلند  -ايران  -الصين  -كازاخس��تان  -اليابان  -كوريا
الجنوبية كامبوج) ،في فئة الرجال.

كوريا الجنوبية ثالث
منتخب آسيوي في نهائي
مونديال الشباب
نج��ح منتخ��ب كوري��ا الجنوبي��ة ف��ي
أن يك��ون ثال��ث منتخ��ب آس��يوي يص��ل إل��ى
المب��اراة النهائي��ة م��ن كأس العال��م لتحت
 20عام �اً ،بع��د ان حق��ق الثالث��اء انتص��اراً
تاريخي �اً عل��ى منتخ��ب اإلك��وادور ،ضم��ن
لق��اء دور نص��ف النهائ��ي م��ن البطول��ة
المقامة حالياً في بولندا.
يع��ود الفض��ل ف��ي ه��ذا التأه��ل التاريخي
إل��ى المدافع الكوري الجنوبي تش��وي جون،
ال��ذي س��جل اله��دف الوحي��د ف��ي المب��اراة
بالدقيقة  39من الشوط األول.
وس��بق الفري��ق الك��وري الجنوب��ي إل��ى
المب��اراة النهائي��ة ،منتخ��ب قطر في نس��خة
 1981ف��ي أس��تراليا ،ث��م تأخ��ر الظه��ور
اآلس��يوي الثان��ي إل��ى النس��خة  1999ف��ي
نيجيريا ،عبر اليابان.
وس��تكون أم��ام كوري��ا الجنوبي��ة فرص��ة
ذهبي��ة لتصب��ح أول فريق آس��يوي يربح لقب
كأس العال��م للش��باب ،عندم��ا تلتق��ي ف��ي
المب��اراة النهائية ،منتخب أوكرانيا في 15
يونيو /حزيران الحالي.
ول��م يتمك��ن منتخب��ا قط��ر والياب��ان م��ن
حصد اللقب ،بعد أن خسر األول من ألمانيا
الغربي��ة بنتيج��ة  ،4-0وانه��زم الثان��ي م��ن
إسبانيا بنفس النتيجة .هذا وكان منتخب
اوكرانيا قد فاز على ايطاليا في وقت سابق
ليقابل كوريا الجنوبية في النهائي.

أمريكا تمزق شباك تايلند
بـ 13هدفا في
مونديال السيدات

اس��تهلت الوالي��ات المتح��دة مش��وار
الدف��اع عن لقب كأس العالم للس��يدات،
المقام��ة ف��ي فرنس��ا ،بف��وز قياس��ي -13
صفر على تايلند الثالثاء.
وتقمصت أليكس مورجان دور البطولة
للمنتخ��ب األمريك��ي ،حي��ث س��جلت 5
أه��داف ف��ي الدقائ��ق  13و 54و 74و81
و ،88فيم��ا أح��رزت ميج��ان رابين��وي 3
أه��داف (هاتري��ك) في الدقائ��ق  20و56
و ،79وس��امانثا ميوي��ز (هدفي��ن) ف��ي
الدقيقتين  50و.55
وأضافت ليندس��ي ه��وران ومالوري بف
ولوي��د  3أه��داف ف��ي الدقائ��ق  32و85
واألخيرة من المباراة.
وحص��د المنتخ��ب األمريك��ي أول 3
نق��اط ل��ه ف��ي البطول��ة ليعتل��ي الصدارة
بفارق األهداف أمام المنتخب الس��ويدي،
وظل��ت تايلند ب�لا رصيد في قاع الترتيب،
بفارق األهداف المسجلة خلف تشيلي.
وف��ي نف��س االط��ار ج��رت مباراتي��ن
كانت نتائجهما كاالتي:
نيوزيلندا صفر  -هولندا 1
تشيلي صفر  -السويد 2

في أول مباراة باالسبوع الثالث للدوري العاملي

الجمعة ..املنتخب االيراني للكرة الطائرة يواجه كندا

يواج��ه المنتخب االيران��ي للكرة الطائرة
الجمعة المنتخب الكندي في بداية مباريات
االسبوع الثالث من الدوري العالمي للعبة.
وستكون ايران هي محطة االسبوع الثالث
والراب��ع له��ذه المباريات ،حيث ستس��تضيف
مدين��ة ارومي��ه مباري��ات االس��بوع الثال��ث

والت��ي س��تقابل فيه��ا اي��ران كل م��ن كن��دا
وبولندا وروسيا.
ويب��دأ المنتخ��ب االيران��ي مباري��ات ه��ذا
االس��بوع وهو يحتل المركز الثاني في هذه
االلع��اب على العال��م بعد اح��راز االنتصارات
المتوالي��ة  -ما عدا خس��ارة واحدة بش��وطين

لثالث��ة ام��ام اق��وى الف��رق العالمي��ة بالك��رة
الطائ��رة «البرازي��ل»  -واالداء الباه��ر ال��ذي
ظهر عليه العبو المنتخب.
هذا وقد اس��تدعى مدرب المنتخب السيد
كوالكوفيج  14العباً لهذا االس��بوع ،حيث
ح��دث تغيي��ر طفي��ف بالنس��بة لالس��بوعين
الماضيين.
وفيما يلي اسماء الالعبين الـ:14
(س��عيد مع��روف  -س��يد محم��د موس��وي
 مي�لاد عب��ادي ب��ور  -فره��اد قائم��ي  -بوري��افياض��ي  -امي��ر غف��ور  -مرتض��ى ش��ريفي -
علي ش��فيعي  -مس��عود غالم��ي  -علي اصغر
مجرد  -جواد كريمي  -بوريل ايلي  -محمد
رضا مؤذن  -محمد رضا حضرت بور).
وفيم��ا يل��ي برنام��ج المنتخ��ب االيران��ي
لالسبوع الثالث في اروميه:
الجمعة6/14 :
ايران  -كندا 18:30
السبت6/15 :
ايران  -بولندا 18:30
االحد6/16 :
ايران  -روسيا 18:30

تونس تحقق انتصارا معنويا على حساب كرواتيا ودي ًا
حقق المنتخب التونس��ي مساء الثالثاء،
انتص��ارا معنوي��ا عل��ى حس��اب وصي��ف بط��ل
العالم منتخب كرواتيا بهدفين لهدف.
ف��ي بداي��ة الش��وط األول كاد منتخ��ب
كرواتي��ا ،أن يفتت��ح النتيج��ة ف��ي الدقيق��ة
الخامس��ة ع��ن طري��ق دي��ان لوفري��ن ،لك��ن
تصويبته مرت بجانب مرمى معز حسان.
ورد نج��م منتخ��ب تون��س يوس��ف
المس��اكني ال��ذي كاد يغال��ط الح��ارس
الكروات��ي س��يمون س��لوجا بتصويب��ة لولبي��ة
لكن كرته مرت فوق العارضة بقليل.
ونج��ح منتخ��ب تونس في التحك��م بالكرة
والت��درج به��ا م��ن مناطق��ه بسالس��ة ،وه��و ما
س��اعده عل��ى افتت��اح النتيج��ة ف��ي الدقيق��ة
16ع��ن طري��ق أني��س الب��دري ،بع��د تمري��رة
رائعة من يوسف المساكني.
وتواص��ل األداء الجي��د لمنتخ��ب تون��س
ال��ذي كاد أن يضاع��ف النتيج��ة ع��ن طريق
وجدي كش��ريدة ف��ي الدقيق��ة  35والدقيقة
 36ع��ن طري��ق وهب��ي الخ��زري ال��ذي أض��اع
فرصة ثمينة للتهديف.
وتأل��ق الح��ارس س��يمون س��لوجا أم��ام
محاول��ة أس��امة الح��دادي ف��ي الدقيق��ة ،45
لينته��ي الش��وط األول بتق��دم نس��ور قرط��اج
بهدف دون رد.
عق��ب فت��رة االس��تراحة وتحدي��دا ف��ي
الدقيق��ة  48تمك��ن منتخ��ب كرواتي��ا م��ن
تعديل النتيجة عن طريق برونو بيتكوفيتش
ال��ذي اس��تغل خط��أ ف��ي دف��اع تونس ليس��كن
الكرة في الشباك.

اكتس��ح فري��ق ال��زوراء ش��باك الق��وة
الجوية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد،
وبل��غ نهائ��ي كأس الع��راق ،ف��ي المب��اراة
الت��ي أقيم��ت مس��اء الثالث��اء عل��ى ملعب
الشعب الدولي .وبهذا الفوز الكبير ،تأهل
ال��زوراء لمواجهة الكهرب��اء الذي فاز على
الطلب��ة ،ف��ي المب��اراة النهائي��ة الت��ي ل��م
يحدد موعدها بعد.
سيناريو غريب
ب��دأ الق��وة الجوي��ة بش��كل ق��وي ،وهدد
مرم��ى ال��زوراء مبك��را ،وكاد أن يس��جل
مرتي��ن بهجمتي��ن س��ريعتين ،األول��ى
س��ددها ك��رار نبيل ف��ي الدقيق��ة الثانية
ح��ادت ع��ن المرم��ى ،والثاني��ة أهدره��ا
المحت��رف النيجي��ري س��لمون ويليام��ز
حين فقد توازنه وأطاح بالكرة.
انقالب أبيض
وشهدت الدقيقة الرابعة أنقالبا أبيضا
زورائ��ي ،بع��د أن اح��رز الالع��ب مهند عبد
الرحيم الهدف األول عقب اس��تفادته من
كرة مبعدة من رأس مدافع القوة الجوية
سامح سعيد ،ليسددها داخل الشباك.
وح��اول الق��وة الجوي��ة الع��ودة عب��ر
تس��ديدة لمحم��د قاس��م عل��ت العارض��ة،
وفاج��أ مداف��ع الزوراء عباس قاس��م القوة
الجوي��ة بتس��جيله اله��دف الثان��ي م��ن
رأسية في الدقيقة .16
ورغ��م األفضلي��ة م��ن حي��ث الحي��ازة

والمح��اوالت عل��ى المرم��ى لفري��ق القوة
الجوية ،إال أنه اس��تقبل هدفين وعززهما
ع�لاء عباس بهدف ثال��ث في الدقيقة 35
بهجمة مرتدة س��ريعة قادها احمد جالل
تج��اوز به��ا المدافعي��ن وح��ارس المرم��ى
قبل أن يرتمي مدافع القوة الجوية كرار
نبي��ل عل��ى الكرة لتص��ل إلى ع�لاء عباس
الذي سدد الكرة بالشباك لينتهي الشوط
األول بتقدم الزوراء بثالثة أهداف دون رد.
ترتيب األوراق
مع بداية الش��وط الثان��ي ،حاول مدرب
الق��وة الجوي��ة ترتي��ب أوراق الفري��ق ف��ي
الش��ق الهجوم��ي ،لكن��ه عج��ز ع��ن ذل��ك
م��ع مواصلة العبيه أه��دار الفرص فأبعد
ج�لال حس��ن تس��ديدة محم��د قاس��م
الزاحف��ة ،واه��در حمادي ك��رة من ركلة
حرة ،وأضاع إبراهيم بايش أخطر الفرص
بع��د أن م��رر الك��رة من فوق الح��ارس لكن
كرته علت العارضة.
وتمك��ن البدي��ل عم��اد محس��ن م��ن
تس��جيل اله��دف األول للق��وة الجوي��ة في
الدقيق��ة  79م��ن المب��اراة ،لك��ن ال��زوراء
تمك��ن م��ن هجم��ة مرت��دة للبدي��ل أمي��ر
صب��اح ال��ذي ض��رب مصي��دة التس��لل
وتج��اوز الح��ارس أمج��د رحي��م وس��جل
اله��دف الراب��ع ف��ي الدقيق��ة  85م��ن
المب��اراة لتنته��ي بف��وز ال��زوراء بأربع��ة
أهداف مقابل هدف واحد.

فونيني يكتب التاريخ بعد تجاوز الـ 30عام ًا
كت��ب اإليطال��ي فابي��و فونيني
التاري��خ ي��وم اإلثني��ن ،بعدم��ا أصب��ح
بعم��ر ال �ـ 32عام��ا ،أكب��ر الع��ب ف��ي
التاري��خ يدخ��ل للم��رة األول��ى بي��ن
المصنفي��ن العش��ر األوائ��ل عالمي��ا،
من��ذ كي��ن روزوي��ل بعم��ر  38عام��ا،
ورود ليف��ر بعم��ر  35عام��ا ،ي��وم 23
أغس��طس/آب م��ن ع��ام  ،1973عندما
ب��دأ العمل بالتصنيف العالمي للمرة
األولى.
كما أصبح فونيني ،ثالث إيطالي
يتمك��ن م��ن الدخول بي��ن المصنفين
العشر األوائل عالميا ،بعد كل من أدريانو باناتا ،وكورادو بارازوتي.
وق��ال فونين��ي ،بحس��ب ما نقل موقع رابطة محترفي التن��س( :الوصول ألفضل  10هو حلم
يتحق��ق .أرى نفس��ي اآلن مث��ل طفل ف��ي ملعب تنس يحمل مضربا أكبر من��ه ،وأرى بأن ذلك
الطف��ل قط��ع طريق��ا طوي�لا .أن��ا س��عيد للغاي��ة وأرغب في ش��كر عائلت��ي وزوجت��ي وابني وكل
األشخاص القريبين مني).
وبالنس��بة للمصنفي��ن العش��ر األوائ��ل عالمي��ا الحاليي��ن ،نج��د أن الجن��وب إفريقي كيفن
أندرس��ون كان أكب��ر الالعبي��ن ً
دخول في التوب  10للم��رة األولى بعمر  29عاما ،بينما حقق
باقي الالعبين التسعة اآلخرين هذا اإلنجاز بعمر  24عاما أو أقل.

أيسلندا تتجاوز عقبة تركيا في تصفيات اليورو
وكاد كراماريت��ش أن يضي��ف اله��دف
الثان��ي لك��ن تصويبت��ه ل��م تك��ن مؤث��رة ،وم��ر
الدف��اع التونس��ي بفت��رة حرج��ة م��ع بداي��ة
الش��وط الثان��ي لكن��ه س��رعان م��ا اس��تعاد
توازنه.
وكاد يوس��ف المس��اكني أن يح��دث
الف��ارق من جديد في الدقيقة  60لكنه أضاع
الفرصة.
وف��ي الدقيق��ة  69أعل��ن الحك��م البولندي
داني��ل ستيفانس��كي ع��ن ركل��ة جزاء لنس��ور
قرط��اج بع��د أن لمس��ت الكرة ي��د أحد العبي
كرواتي��ا ،نفذه��ا نعي��م الس��ليتي بنج��اح
لتصبح النتيجة (.)1 -2
العش��رون دقيقة المتبقية من عمر اللقاء
والت��ي دارت تح��ت أمط��ار غزي��رة ل��م ت��أت

بجدي��د ،ليخ��رج منتخ��ب تون��س منتص��را
بهدفين لهدف.
وأجرى المدير الفني لمنتخب تونس آالن
جيريس  5تغييرات خالل اللقاء ،حيث أقحم
عل��ي معل��ول ب� ً
�دل م��ن إلي��اس الس��خيري،
وفرجان��ي ساس��ي م��كان غي�لان الش��عاللي،
ومحم��د دراج��ر م��كان أني��س الب��دري ،ونعيم
الس��ليتي مكان يوسف المس��اكني ،وياسين
الخنيسي مكان وهبي الخزري.
وف��ي مباري��ات اخ��رى ودي��ة ج��رت مس��اء
الثالثاء كانت نتائج اهمها:
اوزبكستان  - 2سوريا صفر
االردن  - 4اندونيسيا 1
الصين  - 1تاجيكستان صفر
الجزائر  - 1بوروندا 1

كوتينيو ينتظر الخطوة الرسمية للهروب من جحيم برشلونة
َّ
أك��د تقري��ر صحف��ي إس��باني األربع��اءَّ ،
أن البرازيل��ي فيلي��ب
كوتيني��و ،الع��ب برش��لونة ،يقت��رب م��ن االنتق��ال إل��ى باري��س س��ان
جيرمان في الميركاتو الصيفي.
ووفق��ا لصحيف��ة «مون��دو ديبورتيف��و» اإلس��بانية ،ف� َّ
�إن أنتي��رو
هنريك��ي المدي��ر الرياض��ي لباري��س س��ان جيرمان ،التق��ى عدة مرات
م��ع كي��ا جورابش��يان وكيل كوتينيو في لن��دن ،من أجل التفاوض
حول الصفقة.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن��ه رغ��م ع��دم تق��دم أي ن��ا ٍد بعرض رس��مي
إلى برش��لونة لضم كوتينيو ،ولكن مس��تقبل الالعب يتجه بقوة نحو

تمثيل سان جيرمان في الموسم المقبل .وأوضحت أن النجم البرازيلي
أخبر زمالءه بالفعل أنه يخطط للرحيل عن برشلونة ،وهناك اهتمام
بضمه من قبل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
وأف��ادت ب��أن ع��ودة البرازيل��ي ليون��اردو للعم��ل م��رة أخرى مع س��ان
جيرم��ان ،ستس��هل م��ن عملي��ة تقديم عرض رس��مي لض��م كوتينيو،
ليزامل مواطنيه نيمار دا سيلفا وتياجو سيلفا وماركينيوس.
يذك��ر أن اس��م كوتيني��و ارتب��ط بالرحي��ل عن «كامب ن��و» هذا
الصي��ف ،بعدم��ا قدم مس��تويات متواضعة للغاي��ة ،وتعرض لصافرات
استهجان من قبل جماهير البارسا.

انتص��ر المنتخ��ب األيس��لندي عل��ى
نظيره التركي بنتيجة  1-2الثالثاء ،في
إطار التصفيات المؤهلة ليورو .2020
تق��دم منتخ��ب أيس��لندا ف��ي الدقيق��ة
 21م��ن خ�لال العبه راجنار سيجوردس��ن،
قبل أن يضيف الالعب ذاته الهدف الثاني
ف��ي الدقيقة  ،31وفي الدقيقة  ،41س��جل
منتخ��ب تركيا ،هدفه الوحيد عن طريق
دوروكان توكوز.
وف��ي مب��اراة أخرى ف��از منتخ��ب ألبانيا
على ضيفه مولدوفا بهدفين دون رد.
ورف��ع المنتخ��ب الفرنس��ي رصي��ده إلى
 9نق��اط ف��ي ص��دارة المجموع��ة بف��ارق
األه��داف أمام تركيا وأيس��لندا ،صاحبي
المركزي��ن الثاني والثالث على الترتيب،

أم��ا منتخب ألبانيا يحتل المركز الرابع
برصي��د  6نق��اط ،ث��م منتخ��ب مولدوف��ا
ف��ي المرك��ز الخام��س برصي��د  3نق��اط
قب��ل منتخ��ب أن��دورا متذي��ل الترتي��ب
بال نقاط.
هذا وكانت نتائج المباريات االخرى كالتالي:
المجر  - 1ويلز صفر
روس��يا البيض��اء صف��ر  -ايرلن��دا
الشمالية 1
المانيا  - 8استونيا صفر
روسيا  - 1قبرص صفر
بلجيكا  - 3اسكتلندا صفر
اليونان  - 2ارمينيا 3
ايطاليا  - 2البوسنة والهرسك 1
اندورا صفر  -فرنسا 4

