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في دور الثمانية لبطولة األندية االسيوية

«مس سونغون» االيراني يواجه
«بنك بيروت» اللبناني
في كرة الصاالت
يخ��وض فري��ق م��س س��ونغون االيران��ي الي��وم االربع��اء ف��ي
الس��اعة الحادية عش��رة صباحاً مباراته في دور الثمانية ببطولة
االندي��ة االس��يوية المقام��ة ف��ي تايلن��د أم��ام فريق بن��ك بيروت
اللبناني.

إنطالق الدوري االيراني
املمتاز بكرة القدم
في  22أغسطس
أعل��ن رئي��س هيئ��ة دوري ك��رة الق��دم
االيراني��ة ع��ن انط�لاق منافس��ات النس��خة
 19م��ن بطول��ة ال��دوري الممت��از للموس��م
الكروي  2020-2019في موعد  22اغسطس/
آب الج��اري ،حيث س��تكون مباريات االس��بوع
االول في يومي  22و 23من آب الجاري.
وأك��د «حي��در بهارون��د» ف��ي تصريح يوم
الثالث��اء ،أن االندي��ة الت��ي ل��م يت��م تجهي��ز
مالعبه��ا من ناحية قواعد الس�لامة واالمان
للموسم الكروي حتى االن ،ستقام مبارياتها
في محافظات أخرى دون حضور مشجعين.
يذك��ر أن برس��بوليس طه��ران ق��د ت��وج
بط�لا للنس��خة  18من ال��دوري الممتاز لكرة
القدم موسم .2019-2018

توماس وأالفيليب
يشاركان في سباق أملانيا
للدراجات
أك��د جيرين��ت توم��اس وجولي��ان
أالفيلي��ب مش��اركتهما ف��ي نس��خة
العام الحالي من سباق ألمانيا الدولي
للدراجات.
وم��ن المق��رر أن يش��ارك توم��اس
الفائ��ز بلق��ب س��باق فرنس��ا ف��ي 2018
والحائ��ز عل��ى المرك��ز الثان��ي ف��ي
 ،2019من��ذ الجول��ة األول��ى في هانوفر
في  29آب/أغسطس الجاري.
وتص��در أالفيليب نس��خة ه��ذا العام
م��ن الس��باق الفرنس��ي لم��دة  14يوم��ا،
قب��ل أن يح��ل خامس��ا خل��ف إيمانوي��ل
بوش��مان ،ال��ذي يش��ارك ب��دوره ف��ي
الس��باق األلمان��ي .ول��ن يش��ارك
السلوفيني ماتي موهوريتش في حملة
الدفاع عن لقب السباق األلماني .ومن
المق��رر مش��اركة داميان��و كاروس��و
وفينش��ينزو نيبال��ي الفائ��ز بألق��اب
سباقات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وتأه��ل الفري��ق االيران��ي كثان��ي المجموع��ة (د) ،وفيم��ا يلي
برنامج هذا الدور:
ناغوي��ا اليابان��ي  -وام��وس االندونيس��ي الس��اعة  8:30بن��ك
بيروت اللبناني  -مس سونغون االيراني الساعة 11:30

تاي سون نام الفيتنامي  -شنزن نانلينغ الصيني 14:30
بورت اف سي التايلندي  -اي جي ام كي االوزبكي 17:30
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان م��س س��ونغون االيران��ي ه��و حامل
لقب البطولة الماضية.

في الصين ..

9

العبة منتخب ايران لكرة القدم تنضم الى الدوري التركي
انضم��ت «كلن��وش خس��روي»
العب��ة منتخ��ب اي��ران للس��يدات لك��رة
الق��دم دون  19عام��ا ال��ى ال��دوري
الترك��ي الممت��از ون��ادي كون��اك
اسبور.
ووقع��ت خس��روي  18عام��ا مهاجم��ة
فري��ق ن��ادي « ذوب اه��ن» ف��ي اصفه��ان
والعب��ة منتخ��ب ك��رة الق��دم دون 19
عام��ا  ،عق��دا لم��دة عامين م��ع الدوري
التركي الممتاز ونادي كوناك اسبور .
كلن��وش خس��روي تلع��ب ف��ي ن��ادي « ذوب اه��ن» وف��ي المنتخب��ات الوطني��ة للش��باب
والناشئة منذ كان عمرها  14عاما.
خس��روي من تالمذة كتايون خس��رويار وس��جلت لحد االن عدة اهداف في االلعاب
االسيوية .

«ذوب آهن» اصفهان يودع دوري أبطال آسيا 2019

ايران تحرز املركز الثالث في السالح الخفيف لأللعاب العسكرية الدولية

احرز الفريق االيراني المشارك في االلعاب العسكرية الدولية في
الصين المركز الثالث في السالح الخفيف عيار  8.5ملم.

ويش��ارك الفري��ق االيران��ي ف��ي فئت��ي «المدفعي��ة واالس��لحة»
و»الهج��وم المباغ��ت» (س��واروف) ف��ي االلع��اب العس��كرية الدولي��ة
الجارية في الصين.
وتتأل��ف فئ��ة «المدفعي��ة واالس��لحة» م��ن  4س��باقات وه��ي الدف��اع
والمدفعي��ة عي��ار  122مل��م وصواري��خ كاتيوش��ا والس�لاح الخفي��ف،
وكان الفري��ق االيران��ي ق��د ح��ل ف��ي المرك��ز الراب��ع ف��ي س��باق
«س��واروف”.وتحتضن الصين عددا من االلعاب العس��كرية في مدينة
كورال الواقعة في مقاطعة سين كيانغ.
وتج��رب االلع��اب العس��كرية الدولي��ة له��ذا الع��ام ف��ي  10دول وه��ي
روس��يا والصين والهند وارمينيا وبيالروس��يا وكازاخس��تان ومنغوليا
واوزبكستان وجمهورية اذربيجان وايران.
وتج��ري ف��ي اي��ران مس��ابقتا الغ��وص ف��ي العم��ق برعاي��ة الق��وة
البحرية للجيش في جزيرة كيش جنوب البالد والدورية العسكرية
في الطرق برعاية قوى االمن الداخلي بالعاصمة طهران.

كريستيانو رونالدو :زيدان سيظل في قلبي
وأض��اف «لقد اعتدت أن يقول لي كريس
يجب أن تحظى بالراحة؛ ألن الشخص الذي
س ُيحدث لنا الفارق هو أنت .لقد كان صاد ًقا
وهذا هو السبب لكونه سيظل في قلبي”.
ولع��ب رونال��دو تح��ت قي��ادة زي��دان من��ذ
يناير/كان��ون ث��ان  ،2016حت��ى الصي��ف
الماض��ي ،حي��ث رح��ل ال��دون البرتغال��ي
ليوفنت��وس ،بعدم��ا قض��ى  9س��نوات ف��ي
صف��وف الري��ال حق��ق خالله��ا العدي��د م��ن
األلق��اب المحلي��ة والقاري��ة ،وواص��ل تحقيق
إنجازاته الفردية.

امت��دح البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو
نج��م يوفنت��وس ،زي��ن الدي��ن زي��دان مدرب��ه
الس��ابق ،والم��درب الحال��ي لري��ال مدري��د،
مش��ي ًرا إل��ى أن��ه س��اعده كثي � ًرا خ�لال فت��رة
العمل سويًا مع الفريق الملكي.
وق��ال رونال��دو خ�لال تصريحات��ه لش��بكة
““ :”DAZNزي��دان س��اعدني كثي � ًرا .أق��دره
بالفعل .العمل معه جعلني ُمعج ًبا به بدرجة
أكب��ر مم��ا كن��ت عليه��ا ،نظ � ًرا لطريقت��ه
الممي��زة ف��ي الحدي��ث وتوجي��ه الفري��ق
والطريقة التي عاملني بها”.

كلوب :أليسون سيغيب عن «األسابيع القليلة املقبلة»
ق��ال يورج��ن كل��وب م��درب ليفرب��ول وخ��رج
أليس��ون ف��ي الش��وط األول م��ن ف��وز ليفرب��ول
 1-4عل��ى نوريت��ش س��يتي الواف��د الجدي��د ي��وم
الجمع��ة عندم��ا انزل��ق وأمس��ك بربل��ة الس��اق
قبل أن يساعده الطاقم الطبي على الخروج من
الملعب.
وأكد كلوب أن اإلصابة س��تبعد أليسون عن
مواجه��ة تشيلس��ي ف��ي كأس الس��وبر األوروبي��ة
األربعاء وأن أدريان المنضم للفريق هذا الصيف
والذي ش��ارك ألول مرة مع الفريق ضد نوريتش
سيكون الحارس األساسي حتى عودة أليسون.
وأبل��غ كل��وب موق��ع ليفرب��ول الرس��مي ف��ي
اإلنترن��ت( :اإلصاب��ة) ليس��ت س��هلة ،إنه��ا إصاب��ة ف��ي ربل��ة الس��اق وتحت��اج إل��ى بع��ض الوقت
للتعافي ،ال أريد الحديث عن تشخيص محدد أو موعد عودته لكن بالتأكيد لن يكون معنا
ي��وم األربع��اء( .يج��ب علينا االنتظار ،األمر بحاجة إلى بعض الوقت وبالتأكيد يتطلب عدة
أس��ابيع) .وأض��اف ”ل��ذا أريد االنتظ��ار قليال لمعرفة كيف ستتحس��ن حالت��ه لكنه لن يكون
معنا لعدة أسابيع“.
وبعد كأس الس��وبر في اس��طنبول س��يتوجه ليفربول لمواجهة س��اوثهامبتون في مباراته
الثانية في الدوري يوم السبت.

 100ألف دوالر جائزة بطل غرب آسيا
بكرة القدم

أعل��ن ن��ادي الش��انفيل اللبنان��ي اإلثني��ن بش��كل
مفاجئ ،فس��خ عقد الثنائ��ي األمريكي كيفن جالواي
ومايك إيفيبرا.

شارابوفا تواجه بارتي
في بطولة سينسيناتي
تفوق��ت ماري��ا ش��ارابوفا عل��ى أليس��ون ريس��ك بنتيج��ة  3-6و6-7
ف��ي بطولة سينس��يناتي المفتوحة للتنس ،لتض��رب موعدا في الدور
الثاني مع آشلي بارتي .وواجهت شارابوفا صعوبات في بعض األوقات
في دقة التسديد ،لكنها سددت بعض ضربات اإلرسال الهائلة ودافعت
ف��ي لحظ��ات مهم��ة ف��ي ظهوره��ا األول بالبطول��ة بع��د غي��اب خم��س
س��نوات .وب��دت ريس��ك ،ف��ي طريقه��ا إلرس��ال المباراة إل��ى مجموعة
ثالث��ة عندم��ا كانت ترس��ل وهي متقدم��ة  3-5و 0-15في المجموعة
الثاني��ة ،لك��ن ش��ارابوفا رفع��ت م��ن مس��تواها لتف��رض خ��وض ش��وط
فاص��ل .وتفوق��ت ش��ارابوفا ،ف��ي رابع نقطة لحس��م المب��اراة لتضرب
موعدا مع بارتي المصنفة األولى بالبطولة.
وتغلبت بارتي على ش��ارابوفا في الدور الرابع بأس��تراليا المفتوحة
ف��ي يناير/كان��ون ثان الماضي ،وتتطلع الالعبتان لرفع مس��تواهما
قبل انطالق أمريكا المفتوحة في وقت الحق هذا الشهر.
وخس��رت كارولين فوزنياكي أمام الشابة ديانا ياستريمسكا 4-6

أعل��ن النج��م الهولن��دي المخض��رم ويس��لي ش��نايدر
الع��ب أياك��س وري��ال مدريد وإنت��ر ميالن الس��ابق ،اعتزاله
لعب��ة ك��رة الق��دم بش��كل رس��مي بعد مس��يرة طويل��ة مليئة
بالبطوالت واإلنجازات.
وج��اء إع�لان ويس��لي ش��نايدر ال��ذي حق��ق الثالثي��ة
التاريخي��ة م��ع نادي إنتر مي�لان اإليطالي في عام  2010عن
اعتزاله كرة القدم خالل زيارته لنادي أوتريخت الهولندي
ي��وم اإلثني��ن ،وه��و فري��ق المدين��ة الت��ي ولد بها الع��ب ريال
مدريد السابق.
وق��ال الهولندي ويس��لي ش��نايدر الذي يبل��غ من العمر 35
عام �اً( :لق��د توقفت عن ممارس��ة كرة القدم بش��كل رس��مي
ونهائي ،هذه كلمتي الحاسمة واألخيرة).
ويعد ويسلي شنايدر من أفضل الالعبين في تاريخ منتخب
هولندا ،فقد شارك مع الفريق الوطني في  134مباراة وآخرها
في شهر سبتمبر الماضي أمام منتخب بيرو.

نادي الشانفيل يتخلى عن الثنائي األمريكي
بطول��ة لبن��ان لك��رة الس��لة .وظ��ل ف��ي صف��وف الن��ادي
األزرق ،الالع��ب الس��وداني ،المجن��س دول ًي��ا م��ع لبنان،
آت��ر ماج��وك .وكان الش��انفيل ق��د أب��رم ع��دة صفقات

و 4-6تح��ت األض��واء .وخرج��ت جوهان��ا كونتا من ال��دور األول ،بعد
خس��ارتها أم��ام ريبي��كا بيترس��ون الصاعدة م��ن التصفيات ف��ي مباراة
ماراثونية بالدور األول.
وحقق��ت س��فيتالنا كوزنتس��وفا ف��وزا مفاجئ��ا عل��ى أنستاس��يا
سيفاس��توفا بنتيج��ة  6-7و 7-6و 4-6ف��ي مباراتهم��ا بال��دور األول،
لتضرب موعدا في الدور الثاني مع ياستريمسكا.

رسمي ًا ..شنايدر يعلن إعتزاله كرة القدم

ح��دد االتح��اد االس��يوي لكرة الق��دم ،قيمة جوائ��ز بطولة غرب
اس��يا المقام��ة حاليا في العراق ،البط��ل والوصيف وأفضل حارس
مرمى والعب وهداف في البطولة.
وقال المشرف على بطولة آسيا سيل التحاد غرب آسيا التاسعة
بك��رة الق��دم احم��د قطيش��ات ،ان االتح��اد خص��ص جوائ��ز لبط��ل
البطول��ة والوصيف وأفضل ح��ارس مرمى والعب وهداف البطولة
التي سيسدل الستار عليها يوم األربعاء المقبل.
واضاف قطيشات ان اتحاد غرب اسيا لكرة القدم خصص جائزة
مقداره��ا  100أل��ف دوالر لصاح��ب المرك��ز األول و 30أل��ف دوالر
للفائ��ز بالمرك��ز الثان��ي ،فض�لا عن جوائز ألفض��ل حارس مرمى
والعب وهداف البطولة أعلى النموذج.
يش��ار الى ان المباراة الختامية س��تجمع المنتخب العراقي مع
المنتخ��ب البحرين��ي في الس��اعة الثامنة والنصف مس��اء بتوقيت
بغداد على ملعب كربالء الدولي.

وكان الشانفيل قد أعلن في بداية سوق االنتقاالت
الصيفي��ة ،اس��تقدام إيفيبرا م��ن الهومنتمن ،وجالواي
م��ن الرياض��ي ،ف��ي مؤش��ر ق��وي للمنافس��ة عل��ى لق��ب

ودع ذوب آه��ن اصفه��ان بطول��ة دوري أبط��ال آس��يا لك��رة القدم اثر خس��ارته امام
االتحاد السعودي  4-3يوم االثنين على ستاد نادي العربي في الدوحة ،ضمن إياب
دور الـ 16للمسابقة.
وس��جل ايمليانو فيكيو ( )1+45وحارس مرمى ذوب آهن محمد باقر صادقي (54
بالخط��أ ف��ي مرم��ى فريق��ه) وروماريني��و ( 64و )70أه��داف االتح��اد ،ف��ي حين أحرز
العب االتحاد لويس خيمينيز ( 53بالخطأ في مرمى فريقه) وهادي محمدي ()72
وكريسانتوس ماكاولي ( )83أهداف ذوب آهن.
وكان��ت مباراة الذهاب لألس��بوع الماضي ش��هدت فوز االتح��اد بنتيجة  1-2على
ستاد نادي الوصل في دبي ،فتأهل االتحاد إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 4-6
ف��ي مجم��وع مبارات��ي الذهاب واإلياب ليتقابل في الدور رب��ع النهائي مع الفائز من
مباراة األهلي والهالل السعوديين.
وكان االتح��اد الس��عودي حص��ل ف��ي ال��دور األول عل��ى المرك��ز الثان��ي ف��ي
المجموع��ة الثاني��ة برصي��د  11نقط��ة م��ن س��ت مباري��ات ،بف��ارق نقطتي��ن خل��ف
الوحدة اإلماراتي ،مقابل  7نقاط للوكوموتيف األوزبكي و 3للريان القطري.
في المقابل تصدر ذوب آهن ترتيب المجموعة األولى برصيد  12نقطة من ست
مباريات ،مقابل  10نقاط للنصر السعودي و 8للزوراء العراقي و 3للوصل اإلماراتي.
هذا وتغلب في مباراة أخرى النصر السعودي على الوحدة االماراتي في االمارات
ليتأهل الى الدور االخر ويقابل الفائز من مباراة الدحيل والسد القطريين.

من��ذ فت��ح ب��اب الميركات��و ،بتعاق��ده م��ع عل��ي حي��در
قادما من بيروت ،وخليل عون من هوبس ،وغسان نعمة
ً
م��ن أطل��س ،باإلضاف��ة إل��ى تجدي��د عقد نجم��ه فادي

الخطي��ب .وم��ن المنتظ��ر أن يعل��ن ن��ادي الش��انفيل،
خطوات��ه المقبل��ة قبل انطالق موس��م كرة الس��لة في
لبنان.

