رياضة

الخمي�س  8ذوالقعدة 2019/7/11 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6183

ثالث ذهبيات وفضية لناشئة إيران في بطولة آسيا
للمصارعة الرومانية
حص��د منتخ��ب ناش��ئة إي��ران ف��ي الي��وم
األول م��ن منافس��ات بطولة آس��يا للمصارعة
الروماني��ة في تايالند ثالث ميداليات ذهبية
وأخرى فضية.
بدأت صباح يوم الثالثاء ،منافسات بطولة
المصارعة الرومانية لناشئة آسيا في خمسة
أوزان بمدينة تشونبوري في تايالند.
وف��ي ختام اليوم األول من البطولة ،تمكن
كل م��ن المصارعي��ن اإليرانيي��ن (محم��د
ناقوس��ي) للوزن  77كغم ،و(حس��ن فروزندة)
للوزن  87كغم ،و(علي أكبر يوسفي) للوزن
 130كغ��م م��ن الحص��ول عل��ى الميدالي��ة
الذهبي��ة ،فيم��ا تقل��د (س��عيد أرجمن��دي)
الميدالية الفضية للوزن  63كغم.
وتص��درت إي��ران ج��دول البطول��ة برصي��د
 103نق��اط ف��ي المجم��وع ،فيم��ا تليه��ا
كازاخس��تان والهن��د ف��ي المركزين الثاني
والثال��ث ،بع��د أن حصلتا عل��ى  85و 70نقطة
على التوالي.
االس��تعدادات للموس��م المقب��ل م��ن ال��دوري اإلنجلي��زي
الممت��از بدأت ،ومعها ش��رع م��درب ليفرب��ول ،األلماني يورغن
كل��وب ،ف��ي تحفي��ز العبيه ،لع��دم تكرار (س��يناريو) الموس��م
الماض��ي .وكان أبن��اء كل��وب قريبي��ن م��ن التتوي��ج بلق��ب
(البريمرلي��غ) الموس��م الماضي ،قب��ل أن يخطفه منهم فريق
مانشس��تر س��يتي ،بف��ارق نقط��ة واحدة فقط ،حس��مت اللقب
في الجولة األخيرة.
لك��ن مجه��ودات رف��اق النج��م المص��ري محم��د ص�لاح
ل��م تذه��ب أدراج الري��اح ،إذ أنه��وا الموس��م بالتتوي��ج ب��دوري
أبط��ال أوروب��ا ،عق��ب فوزه��م ف��ي المب��اراة النهائي��ة عل��ى
توتنهام هوتس��بير بهدفين نظيفين .وقالت صحيفة (ميرور)

عبارة مؤملة قالها كلوب لالعبيه
قبل االستعداد للموسم الجديد

البريطاني��ة إن كل��وب أخب��ر العبيه بأن (مهم��ة غير منجزة)
تنتظره��م هذا الموس��م ،وهي حمل لقب ال��دوري اإلنجليزي،
بعد إهداره في اللحظات األخيرة من الموسم الماضي.
وتابع��ت الصحيف��ة أن كل��وب أوض��ح لالعبي��ه ،خ�لال
اجتماع��ه بهم صباح يوم أم��س االول الثالثاء ،أن الهدف هذه
المرة هو (البريميرليغ).

«ساعات مع رونالدو» تكبد نيمار  12ألف يورو يوميا
يواج��ه النج��م البرازيل��ي نيم��ار دا س��يلفا عقوب��ات (ضخم��ة) ،بس��بب تخلف��ه ع��ن حض��ور
تدريبات فريقه باريس سان جرمان الفرنسي ،وفق ما ذكرت صحيفة (آس) اإلسبانية.
وكان س��ان جرم��ان ه��دد ،االثني��ن ،الالع��ب البرازيلي في بيان رس��مي ،نش��ره عل��ى موقعه
اإللكترون��ي ،ق��ال في��ه (هذا االثنين  8يوليو ،كان نيمار مدع��وا للعودة إلى التدريبات برفقة
زمالئه في الفريق األول لباريس سان جرمان).
وتاب��ع (الح��ظ س��ان جرمان أن الالعب لم يحضر في الوقت والم��كان المحددين ،هذا دون
أن يسمح له بذلك ولم يحصل على أي موافقة من طرف النادي).
وجاء في ختام البيان (باريس س��ان جرمان يش��جب الوضع ،وسيتخذ اإلجراءات المناسبة
الناتجة عنه) .وذكرت (آس) أن نيمار يتواجد حاليا في تورينو اإليطالية لمشاركة النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو في أحد اإلعالنات الرياضية.
وبخصوص اإلجراءات التي من المتوقع اتخاذها في حق الالعب البالغ من العمر  27عاما،
قالت الصحيفة إنها مالية بالدرجة األولى .وتابعت (العقوبة س��تكون مادية وفقا لبند العالوة
األخالقية ،وهو بند مدرج في عقود جميع الالعبين ..قيمة عقوبة نيمار ستبلغ  375ألف يورو
ش��هريا ،أي  12أل��ف ي��ورو يومي��ا) .وجاء غياب نيمار وس��ط حديث تقارير إعالمي��ة عن احتمال
عودة النجم البرازيلي إلى فريقه الس��ابق ،برش��لونة ،بعدما لم يحقق ما كان يطمح إليه مع
فري��ق (عاصم��ة األن��وار) .وكان نيمار انضم إلى س��ان جرمان من برش��لونة في صفقة قياس��ية
بلغت قيمتها  222مليون يورو ،عام  ،2017جعلت منه حتى اآلن أغلى العب في العالم.

ولم يحقق ليفربول لقب الدوري منذ موس��م ،1990-1989
أي أن الموس��م المقب��ل س��يكمل  30عام��ا م��ن دون اللق��ب
الثمين.
وق��ال الع��ب (الري��دز) ،ج��و غومي��ز (يمكن أن نكون س��عداء
بما حققناه خالل الفترة السابقة ،لكن عمال كثيرا ينتظرنا
إلنهاء مهمتنا على أكمل وجه).
وأض��اف (ال��دوري اإلنجلي��زي ه��و م��ا نريد الحص��ول عليه
ه��ذه الس��نة ،والم��درب ق��ال لن��ا ذل��ك بعب��ارة صريح��ة خالل
اجتماع��ه بن��ا).وأردف قائال (للوصول إل��ى هدفنا ،ال يجب أن
نس��تحضر م��ا وق��ع الع��ام الماض��ي ،علين��ا أن نعم��ل بجد مرة
أخرى).
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استقالل طهران يضم شيخ دياباتي

أعل��ن نادي اس��تقالل طهران اإليراني ،ي��وم الثالثاء ،تعاقده مع المهاجم المالي
الدول��ي ش��يخ ديابات��ي لم��دة عامي��ن .وقض��ى ديابات��ي ،البال��غ م��ن العم��ر  31عاما،
الموس��م الماض��ي م��ع فري��ق اإلمارات .ومن المق��رر أن ينضم المهاج��م المالي إلى
معس��كر اس��تقالل طه��ران ،المق��ام حاليا في تركيا .ولم يكش��ف االس��تقالل الذي
أنه��ى الموس��م الماض��ي م��ن الدوري اإليران��ي في المرك��ز الثالث ،ع��ن التفاصيل
المالية للصفقة.

مشاركة االيرانيات بمنافسات يونيورسياد  ۲۰۱۹شهدت زيادة ملحوظة
قال رئيس منظمة الشؤون الطالبية
(مجتب��ى صديق��ي) :ان��ه خ�لال ال��دورة
االخيرة من منافسات يونيورسياد ۲۰۱۹
ش��هد حض��ور الفتي��ات االيراني��ات ف��ي
المنافسات زيادة ملحوظة.
واض��اف صديق��ي خ�لال تفق��ده
الوف��د الطالب��ي االيران��ي المش��ارك ف��ي
منافس��ات يونيورس��ياد  ۲۰۱۹ف��ي مدينة
نابول��ي االيطالي��ة ان النتائ��ج الت��ي
احرزه��ا الوف��د الطالب��ي كان��ت تف��وق
التوقع��ات وخاص��ة ف��ي الرماي��ة متمني��ا
اس��تمرارية االنتص��ارات حت��ى نهاي��ة
المنافس��ات .وق��ال ايض��ا ان مش��اركة
الفتي��ات االيرانيات في ال��دورة الثالثين
لمنافس��ات يونيورس��ياد  ۲۰۱۹ش��هدت

زيادة ملحوظة مقارنة بدوراته الس��ابقة.
وب��دأت منافس��ات يونيورس��ياد
(ط�لاب الجامع��ات) ف��ي  ۳تموز/يولي��و
الحال��ي وتس��تمر لغاي��ة  ۱۴م��ن ه��ذا
الشهر.
۲۰۱۹

هل نجح نجم كرة السلة جيمس هاردن بقميص أرسنال
في تسجيل األهداف؟

ق��ال االتح��اد األوروب��ي لك��رة الق��دم الثالث��اء ،إن��ه تلق��ى  14ملي��ون طلب من أج��ل تذاكر
بطولة أمم أوروبا  2020خالل أول  3أسابيع من فتح باب البيع ،وهو رقم قياسي للبطولة.
وف��ي المرحل��ة األول��ى لمبيع��ات التذاكر التي تس��تمر ش��هرا وبدأت ف��ي  12يونيو ،كانت
هناك  1.5مليون تذكرة متاحة للعامة ضمن سياسة االتحاد األوروبي (المشجع أوال) التي
يتبعها من أجل البطولة.
وتقام بطولة (يورو  )2020المقررة بين  12يونيو و 12يوليو في  12مدينة حول أوروبا ،ألول
مرة ،احتفاال بالذكرى ال  60النطالق المسابقة.
وأش��ار االتح��اد األوروب��ي لك��رة الق��دم إل��ى أن أعل��ى طل��ب عل��ى التذاكر بين المش��جعين
المحليي��ن كان ف��ي س��ان بطرس��برج ولن��دن وبودابس��ت ،إذ كان��ت أكث��ر م��ن  50ف��ي المئة
م��ن التذاك��ر المطلوب��ة ف��ي هذه الم��دن من مش��جعي الدول المس��تضيفة ،وف��ق ما ذكرت
(رويترز).
وتم طلب  1.3مليون تذكرة للمباراة النهائية بإستاد ويمبلي ،بينما اجتذبت مباراتا الدور
قبل النهائي على الملعب نفسه  1.5مليون طلب في المجمل.
وتباع المرحلة األولى من التذاكر بموقع البطولة على اإلنترنت حتى الساعة  12بتوقيت
غرينتش يوم الجمعة المقبل.
وتب��دأ المرحل��ة التالي��ة م��ن بيع التذاكر في ديس��مبر ،بعد س��حب قرع��ة البطولة يوم 30
نوفمبر ،إذ يطرح االتحاد األوروبي مليون تذكرة لمشجعي الدول المشاركة.

تواج��د جيم��س ه��اردن نج��م ن��ادي هيوس��تن
روكت��س ،ودوري الس��لة األمريك��ي للمحترفين ،في
ملع��ب اإلمارات الخ��اص لنادي أرس��نال اإلنجليزي
في العاصمة لندن.
وتم��ت زي��ارة ه��اردن برعاي��ة ش��ركة أدي��داس
كج��زء م��ن زيارته إلى لندن ،وظه��ر هاردن الملقب
بـ(اللحي��ة) إل��ى جان��ب الع��ب ن��ادي أرس��نال الش��اب
ريي��س  نيلس��ون ،للمش��اركة ف��ي تح��دي إصاب��ة
العارضة مع الالعب الش��اب ،قبل أن يس��دد الالعبان
بعض الكرات على السلة.
وق��د يك��ون ه��اردن واحدا من أفض��ل الالعبين في
العال��م ،عندم��ا يتعل��ق األم��ر بالتس��ديد عل��ى الش��بكة ف��ي ملع��ب لك��رة الس��لة  ،إال أن الحال
يختل��ف عندم��ا يتعل��ق األمر بالتس��ديد بقدميه .وكان جيمس ه��اردن ،قد توج بلقب أفضل
العب في الدوري موسم  ،2018-2017ويعد من أمهر الالعبين في جيله خاصة في المراوغة،
ويمتاز بالخفة وإتقانه للرميات الثالثية خارج القوس.

زالتان :أنا السلطان
وهذه تشكيلتي املفضلة!

فيدرر يتوقع مواجهة صعبة أمام نيشيكوري في ويمبلدون

يش��عر روجيه فيدرر َّ
أن منافس��ه في ربع
النهائ��ي ببطول��ة ويمبل��دون للتن��س كي
نيش��يكوري ب��ات جاه��زاً للمنافس��ة بق��وة
عل��ى ألق��اب البط��والت األرب��ع الك ب � � ر ى ،
بعدم��ا أثب��ت الالع��ب اليابان��ي قدرت��ه
عل��ى الوص��ول ألدوار متقدم��ة دون معاناة
وخوض مباريات ماراثونية.
وللم��رة الرابع��ة ف��ي مس��يرته يخس��ر
الالع��ب اليابان��ي المصن��ف الثام��ن
مجموع��ة واح��دة ،أو أق��ل ف��ي مش��واره إلى
دور الثمانية في بطولة كبرى.
وج��ذب نيش��يكوري ،األض��واء ف��ي ه��ذه
البطول��ة بعدم��ا خس��ر مجموع��ة واح��دة
فق��ط ،وقض��ى أق��ل م��ن  9س��اعات ف��ي
الملعب.
وكان نيش��يكوري فاز بـ 5أش��واط فقط
أم��ام رافايي��ل ن��ادال ف��ي دور الثماني��ة ف��ي
روالن جاروس الش��هر الماض��ي لكن فيدرر
صعب��ة .لق��د بل��غ دور الثماني��ة بالكثي��ر
يتوقع مواجهة صعبة يوم األربعاء.
وق��ال في��درر( :أعتق��د َّأنه��ا س��تكون م��ن الطاق��ة .أتذك��ر ببع��ض البط��والت
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الكب��رى ف��ي الفترة األخي��رة نجح في بلوغ
أدوار متقدمة بعد خوض بعض المباريات

الصعب��ة .حت��ى اآلن يب��دو األم��ر س��هال
بالنسبة له).
وأض��اف (أعتق��د أنه مس��تعد .أن��ا أحب
كثي��را أس��لوبه ف��ي اللع��ب .أعتق��د أن��ه
يمل��ك واح��دة م��ن أفض��ل الضرب��ات
الخلفي��ة بي��ن الالعبي��ن ف��ي الوق��ت
الحال��ي .إن��ه ي��رد ضربات اإلرس��ال بش��كل
رائ��ع ويمل��ك عقلي��ة قوي��ة .دائم �اً ما أرى
أنه يملك موهبة كبيرة).
ويدرك نيش��يكوريَّ ،أنه س��يكون مطالباً
بالكثي��ر للتف��وق على في��درر الذي يتطلع
إلى حصد لقب ويمبلدون للمرة التاسعة.
وقال نيشيكوري( :أنا متأكد أنه يجب
عل� َّ�ي أن أق��دم أدا ًء قوي �اً ف��ي التن��س حت��ى
أف��وز عل��ى روجي��ه؛ ألنه أفض��ل العب على
األراضي العشبية).
وأضاف (أنا سعيد بمواجهة روجيه اآلن
ألني أعتقد أني في حالة جيدة في الوقت
الحال��ي .أع��رف أن األم��ر لن يكون س��ه ً
ال،
لكن سأستمتع باألمر بكل تأكيد).

أث��ار مهاج��م فريق لوس أنجلوس غاالكس��ي
األمريك��ي لك��رة الق��دم ،النج��م الس��ويدي زالتان
إبراهيموفيت��ش ،الج��دل كعادت��ه باختي��اره
تش��كيلة مثالي��ة عب��ر كل العص��ور ،تض��م 11
سلطانا.
واختار السلطان إبرا (النرجسي) نفسه فقط
في التش��كيلة المثالية لكل العصور ،وعالوة على
ذل��ك علق (إب��را) على التش��كيلة (بتغريدة) قال
فيه��ا( :فريق��ي المفضل في كل العصور .احتاج
فق��ط الختي��ار م��درب .وربم��ا س��يكون زالت��ان).
يذك��ر أن زالت��ان إبراهيموفيت��ش ،البال��غ م��ن
العم��ر  38عام��ا ،ق��د ص��ال وج��ال ف��ي المالع��ب
األوروبي��ة ،ولع��ب م��ع أندي��ة :مالم��و الس��ويدي،
أياك��س أمس��تردام الهولن��دي ،يوفنت��وس
اإليطال��ي ،إنت��ر ومي�لان اإليطاليي��ن ،برش��لونة
اإلس��باني ،باري��س س��ان جيرم��ان الفرنس��ي،
ومانشس��تر يونايت��د اإلنجلي��زي ،قب��ل أن يرح��ل
إل��ى م��ا وراء المحيط��ات وينض��م إل��ى صف��وف
فريق لوس أنجلوس غاالكس��ي األمريكي ،الذي
سجل له في موسم  13 ،2019هدفا في  15مباراة.

سيرينا وليامز تبلغ نصف
نهائي ويمبلدون للمرة 12
بلغ��ت األمريكي��ة س��يرينا وليام��ز ،ال��دور
نص��ف النهائ��ي لبطول��ة ويمبل��دون ،ثالث��ة
البط��والت األرب��ع الكب��رى ،للم��رة  12ف��ي
مس��يرتها االحترافية ،وذلك بعد فوزها على
مواطنتها أليسون ريسك ،الثالثاء.
واحتاج��ت س��يرينا البالغ��ة  37عام��ا إل��ى
 121دقيق��ة لحس��م المواجه��ة األول��ى بينه��ا
وبين مواطنتها ريس��ك التي فجرت مفاجأة
م��ن العي��ار الثقي��ل ي��وم االثني��ن بإقصائه��ا
األس��ترالية آش��لي بارت��ي المصنف��ة أول��ى
عالمي��ا م��ن ال��دور ثم��ن النهائ��ي بواق��ع 4-6
و 6-4و.3-6
وه��و الف��وز ال �ـ 97لس��يرينا ف��ي ويمبل��دون
الت��ي توج��ت بلقبه��ا س��بع م��رات وبات��ت على
بع��د فوزي��ن م��ن لقبها الكبي��ر ال �ـ 24ومعادلة
الرق��م القياس��ي لعدد األلقاب ف��ي البطوالت
الكب��رى ال��ذي تحمل��ه األس��ترالية مارغري��ت
ك��ورت ( 24لقب��ا) .وتلتق��ي س��يرينا ف��ي دور
األربع��ة م��ع البريطاني��ة جوهان��ا كونت��ا أو
التشيكية باربورا ستريكوف.

