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ايراني يحرز ذهبية سباق «رول سكيت» ببطولة آسيا 2018
ف��از الالعب اإليران��ي (محمد صالحي)
بالميدالي��ة الذهبي��ة بس��باق الس��رعة 100
مت��ر لل��رول اس��كيت ببطول��ة آس��يا للتزلج
المقام��ة ف��ي كوري��ا الجنوبية بنس��ختها
الثامنة عشر.
وتمك��ن صالح��ي م��ن اح��راز الذهبي��ة
ي��وم االربع��اء بع��د منافس��ة قوي��ة م��ع
متزل��ج كوري جنوبي ،فيم��ا حل االيراني
محمدرض��ا عابدين��ي ف��ي المرك��ز
الرابع.
ويش��ارك منتخب��ا الس��يدات والرج��ال
لتزل��ج الهوك��ي ،التزل��ج الح��ر ( ف��ري
س��تايل) ف��ي ه��ذه ال��دورة م��ن البطول��ة،
وتمك��ن المنتخب اإليراني ف��ي فئة التزلج
الحر ( فري س��تايل) من احراز ميداليتين
فضيتين وبرونزية واحدة.
وه��ذه الميدالي��ة االول��ى لبعث��ة اي��ران
المشاركة ببطولة آسيا.

ايران تهزم اوزبكستان في عقر دارها
في مباراة ودية

سيرينا وليامز في ورطة ..وآخرها «كاريكاتير ساخر»

للعام الثالث على التوالي..
ريال مدريد األفضل في أوروبا
ت��وج ن��ادي ري��ال مدري��د اإلس��باني بلق��ب
أفض��ل نا ٍد أوروبي للعام الثالث على التوالي،
م��ن خ�لال أصوات أعض��اء االتح��اد األوروبي
لألندية لكرة القدم في عام .2018
وتس��لم الجائ��زة بي��درو لوبي��ز خيمين��ز،
نائ��ب رئي��س ن��ادي ري��ال مدري��د ،م��ن رئي��س
االتح��اد األوروب��ي لألندي��ة ،أندري��ه أنييل��ي،
خ�لال االجتم��اع ال��ذي عق��د ف��ي مدين��ة
«س��بليت» الكرواتي��ة ،وكذل��ك بحض��ور
إيميلي��و بوتراغيني��و ،مس��ؤول العالق��ات
المؤسس��ية ف��ي الن��ادي اإلس��باني ،وج��اء
لمناقش��ة البطول��ة األوروبي��ة الجديدة التي
س��ينظمها «يويفا» في موس��م ،2022/ 2021
ولكن لم يتم اإلعالن عن تفاصيلها بعد.

أعلن فيراري وس��اوبر ،المش��اركان في بطولة
العال��م فورم��وال  1للس��يارات ،أن كيم��ي رايكونن
س��يترك األول في نهاية الموس��م الجاري وينضم
إل��ى الثان��ي ،بينم��ا يذه��ب ش��ارل لوكلي��ر ف��ي
االتجاه المعاكس.
ويخ��وض لوكلي��ر ،الق��ادم م��ن موناك��و،
والبالغ عمره  20عاما ،موس��مه األول في فورموال
 1م��ع س��اوبر ،بعدم��ا أح��رز لق��ب فورم��وال الع��ام
الماضي.
وقال فيراري في بيان« :يعلن فريق فيراري أنه
ف��ي نهاية موس��م  2018س��يرحل كيم��ي رايكونن
عن موقعه الحالي في الفريق».
ونشر رايكونن ( 38عاما) رسالة على إنستغرام،
وق��ال إنه س��يمثل س��اوبر ف��ي العامي��ن المقبلين،
وأكد ساوبر األمر في بيان الحق.

بات��ت نجم��ة التن��س األميركي��ة س��يرينا وليام��ز ف��ي مرم��ى الج��دل واالنتق��ادات
بع��د س��لوكها المثي��ر تج��اه الحكم في المب��اراة النهائي��ة لبطولة أمي��ركا المفتوحة
«فالشينغ ميدوز».
وتع��رض رس��م كاريكاتيري نش��ر في صحيف��ة «هيرال صن» األس��ترالية عن وليامز
بينما كانت تحطم مضربها النتقادات دولية ووصف بأنه عنصري.
وأظه��ر الرس��م س��يرينا مكتنزة الجس��د ف��ي حالة غض��ب عارمة تقفز ف��وق مضربها،
بينم��ا ف��ي الخلفي��ة يظه��ر حك��م المب��اراة ،كارل��وس رام��وس ،يق��ول« :ه��ل يمكن��ك
أن تتركيه��ا تف��وز؟» لمنافس��تها الياباني��ة ،الت��ي توج��ت بلق��ب البطول��ة ،ناعوم��ي
أوس��اكا ،الت��ي ظه��رت ف��ي الرس��م بش��عر أش��قر ب��رره ناي��ت ب��أن ش��عر الالعب��ة مصبوغ
باألصفر.
ويعي��د الرس��م الج��دل ،ال��ذي دار ف��ي نهائ��ي البطول��ة الرت��كاب س��يرينا  3مخالف��ات
لقواعد السلوك خالل المجموعة الثانية بنهائي السيدات الذي خسرتها ،السبت ،أمام
أوساكا بنتيجة  6-2و.6-4
وقال مارك نايت صاحب الرسم الساخر إن «الرسم حول سلوكها السيئ في الملعب
( )..ال أشير إلى سيرينا ،أريد القول أن سيرينا بطلة”.
وهيمن الغضب على النجمة المخضرمة ،بعد خسارتها البطولة ،بعد عقاب تاريخي
من حكم المباراة ،وهو ما واجهته خاللها بكلمات نارية ودموع ساخنة.
ووصفت األميركية السمراء الحكم بأنه «كاذب» وأنه «سرق نقطة منها» ،بعد أن
اتهمها بالحصول على تعليمات من المدرب أثناء المباراة.
وتصرف س��يرينا «المس��يء» كلفها عقوبة ،تس��ببت بتقدم أوساكا بنتيجة  3-5في
المجموع��ة الثاني��ة ،وحافظ��ت الالعبة اليابانية ( 20عاما) عل��ى هدوئها لتحقق نصرا
تاريخيا.
كما نقلت عن سيرينا وسائل إعالم كلمات ال تليق أبدا موجهة لراموس بينما أنه
لن يحكم أي مباراة أخرى لها طالما بقي على قيد الحياة ،وأشارت إلى أنه يفعل ذلك
بها لمجرد أنها «امرأة».

نجم ريال مدريد مارسيلو
يقر بالغش
ذك��رت وس��ائل إع�لام إس��بانية أن نج��م ري��ال
مدري��د االس��باني ،مارس��يلو فيي��را ،اعت��رف
باالحتي��ال الضريب��ي قب��ل أن يقض��ي حكم��ا
بالسجن لمدة  4أشهر مع وقف التنفيذ.
وأضافت أن الالعب البرازيلي ( 30عاما) احتال
عل��ى الس��لطات اإلس��بانية بمبل��غ  490أل��ف ي��ورو
( 576أل��ف دوالر) م��ن خ�لال اس��تخدام ش��ركات
أجنبية كي تعامل مع أرباحه.
وأش��ارت المص��ادر إل��ى أن النج��م البرازيلي هو
واح��د م��ن العب��ي ك��رة الق��دم ،الذي��ن تراجعه��م
الس��لطات الضريبي��ة اإلس��بانية ،كم��ا س��يطلب
منه دفع غرامة قدرها  750ألف يورو.
واعت��رف مارس��يلو باالحتي��ال وتلق��ى عقوب��ة
س��جن مخفف��ة وغرام��ة ف��ي إط��ار اتف��اق م��ع

«فيفا  »19تثير الجدل ..وتصدم متابعيها بسبب صالح
نش��رت لعب��ة «فيفا  »19قائمة تض��م أفضل  20العبا ،إال أن
المثي��ر فيه��ا ه��و غياب النج��م المصري محمد ص�لاح ،الذي
رش��حه االتح��اد الدول��ي لك��رة الق��دم لجائزة أفض��ل العب في
العالم ،رفقة كل من لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.
وذك��رت تقاري��ر إعالمي��ة أن مط��وري «إي آي��ه س��بورتس»
نش��روا قائمة أفضل  100العب في الفيفا ،قبل أيام قليلة من
طرح اللعبة في األسواق (نهاية الشهر الجاري).
إال أن القائم��ة النهائي��ة ،التي تضم  20العبا فقط ،ش��هدت
غياب عدد من أبرز الالعبين من بينهم صالح.
وتش��ير القائمة إلى أفضل  20العبا يمكن االعتماد عليهم

ايران واالتحاد العاملي للمصارعة يتطلعان إلى تعزيز التعاون املشترك

دع��ا رئي��س اللجن��ة الوطني��ة االولمبيه(رض��ا صالح��ي امي��ري) ورئي��س االتح��اد العالمي
للمصارع��ة ‹ نن��اد اللوفيت��ش› ال��ى تعزي��ز التع��اون المش��ترك نظرا لم��ا تتمتع ب��ه ايران من
قدرات كبيرة في المصارعة وتألقها في هذا المجال.
وخ�لال لقائ��ة اللوفيت��ش في مدينة لوزان السويس��رية اش��ار صالحي امي��ري إلى المكانة
الت��ي تتمت��ع به��ا المصارعة في الرياضة االيرانية وش��عبيتها بين االيرانيين خاصة الش��باب
باعتبارها رياضة وطنية .واكد إنه ونظرا لمكانة المصارعة لدى الشعب االيراني ومتابعته
لالخبار المتعلقة بها ندعو االتحاد العالمي للمصارعة الى تعزيز دعمه للمصارعة االيرانية.
من جانبه ثمن الوفيتش مساعي صالحي في دعم المصارعة واكد على مواصلة دعمه لها
س��يما ان اي��ران احتل��ت مكانة مرموق��ة في هذا الفرع الرياضي عل��ى الصعيد الدولي .واكد
ان التع��اون الوثي��ق بي��ن اللجن��ة الوطني��ة االولمبي��ة ف��ي ايران واالتح��اد الدول��ي للمصارعة
سيستمر .وفي ختام اللقاء قدم صالحي دعوة رسمية للوفتيش لزيارة طهران.

ذهبية رفع االثقال لربّاع ايراني في بطولة آسيا واوقيانوسيا لذوي االحتياجات الخاصة

تغلب المنتخب الوطني االيراني لكرة القدم على نظيره االوزبكستاني بهدف وحيد
في المباراة الودية التي اقيمت مساء يوم الثالثاء في طشقند.
وسجل هدف المباراة الوحيد مهدي ترابي في الدقيقة  67من الشوط الثاني.
وتأتي هذه المباراة في اطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس امم آسيا
التي تقام في االمارات في يناير  /كانون الثاني  .2019وادار المباراة طاقم تحكيم من
قرغيزيا بقيادة ديمتري ماشينتسيف.
تشكيلة منتخب ايران:
امير عابدزاده (لحراسة المرمى) ،مرتضی بور علي كنجي ،مجيد حسيني (بجمان
منتظري  ،)62فوريا غفوري ( صادق محرمي  ،)46س��عيد عزت الهي (مس��عود ش��جاعي
 ،)71ميالد محمدي ،اميد ابراهيمي ،اشكان دجاكه( سامان قدوس  ،)46علي قليزاده،
علي رضا جهانبخش (مهدي طارمي  ،)46كریم انصاري فرد (مهدي ترابي .)46
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في المباريات والمنافسات ،لتميزهم بقدرة عالية في السرعة
والمراوغة والتسجيل ومداعبة الكرة.
وط��رح تصني��ف ص�لاح ف��ي المرتب��ة  27أكث��ر م��ن عالم��ة
استفهام في أوساط المتابعين ،السيما وأن الالعب المصري
مرشح بقوة للفوز بجائزة الفيفا ألفضل العب في العالم.
وج��اء وص��ف «إي آي��ه س��بورتس» لص�لاح كالتالي «حقق
الجن��اح المص��ري موس��ما رائع��ا ال مثي��ل ل��ه م��ع ليفرب��ول..
وه��و يراه��ن عل��ى االس��تمرار على نف��س المس��توى خالل هذا
الموس��م .حص��ل الالع��ب عل��ى نقط��ة  92في الس��رعة و 89في
المراوغة».

المدعي��ن ،وفق��ا لما ذكرته صحيف��ة «إلموندو»
اإلسبانية.
وبموج��ب القان��ون اإلس��باني ،يمك��ن الحك��م
بالس��جن لم��دة عامين على ارت��كاب جريمة للمرة
األول��ى تحت االختب��ار ،لذلك فمن غير المرجح
أن يقضي بعض الوقت في السجن.
واته��م العديد م��ن العبي كرة القدم اآلخرين
بالتالعب في الضرائب في إس��بانيا بما في ذلك
ليونيل ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو.

أح��رز الرب��اع االيران��ي ف��ي ال��وزن الثقي��ل
«سيامند رحمان» ،ذهبية منافسات فئة فوق
 107كغ��م ببطول��ة آس��يا واوقيانوس��يا لرفع
االثق��ال ل��ذوي االحتياج��ات الخاص��ة 2018
في اليابان.
ون��ال الرب��اع «رحم��ان» الذهبي��ة برفع��ه
 280كغ��م ،فيم��ا ح��ل مواطن��ه «منص��ور
بورميرزاي��ي» بالمرك��ز الثان��ي برفع��ه 245
كغ��م ،ف��ي الي��وم االخي��ر م��ن منافس��ات
رف��ع االثق��ال االس��يوية ل��ذوي االحتياج��ات
الخاص��ة .وحص��د الرباع��ون االيراني��ون
ف��ي ه��ذه المنافس��ات  10ميدالي��ات ملون��ة (
ذهبيت��ان و 5فضي��ات وبرونزيت��ان) ف��ي فئ��ة
الكب��ار وذهبي��ة لفئ��ة الش��باب ببطول��ة آس��يا
واوقيانوس��يا .وتعد بطولة آسيا واوقيانوسيا
 ، 2018الت��ي انطلق��ت  8س��بتمبر واختتم��ت
الي��وم ،م��ن التصفي��ات المؤهل��ة ال��ى دورة

االلعاب الباراولمبية  2020في طوكيو.
ف��ي س��ياق متص��ل تقل��د الرب��اع االيران��ي
حام��د صلح��ي ب��ور الميدالي��ة الذهبي��ة
ببطول��ة آس��يا واوقيانوس��يا لرف��ع االثق��ال
 2018المقام��ة ف��ي الياب��ان .ونال صلحي بور
الذهب بمنافسات فئة  97كغم يوم الثالثاء
اث��ر رفع��ه  218و 226و 231كغ��م ،فيم��ا ح��ل
رباع اماراتي ثانيا وآخر صيني ثالثا.

اعتزال الدراج فيناتي وسحب رخصته

س��حبت رخص��ة ال��دراج اإليطال��ي
المعت��زل رومانو فيناتي ومن��ع الثالثاء من
المش��اركة في جميع المس��ابقات من قبل
االتح��اد اإليطال��ي للدراج��ات النارية ،على
خلفي��ة مس��كه مكاب��ح دراج��ة خصم��ه ف��ي
س��باق فئة موتو 2ضمن جائزة س��ان مارينو
الكبرى األحد.
وكان فينات��ي ( 22عام��ا) أعل��ن في وقت
س��ابق اعتزال��ه بع��د فس��خ عقده م��ن فريقه
مارينيل��ي س��نايبرز تيم (كاليك��س) والغاء
انتقال��ه الذي كان مقررا الموس��م المقبل
إلى فريق فوروود ريسينغ تيم (سوتر).
كما أمر فيناتي بالمثول أمام لجنة تأديبية لالتحاد اإليطالي في  14أيلول/سبتمبر الجاري لشرح
ما قام به .وكان فيناتي ارتأى الرد على مواطنه ستيفانو مانتسي بمسك مكابح دراجته وهما يقودان
بسرعة تجاوزت الـ 200كلم في سباق فئة موتو  2على حلبة ميزانو ،ففقد االخير توازنه لفترة وجيزة
قبل أن يسيطر على دراجته.
وق��ام فينات��ي به��ذه الحرك��ة ردا على م��ا حصل قبلها بلف��ات قليلة حين حاول مانتس��ي تخطيه ،ما
تسبب بخروج الدراجين عن الحلبة لكنهما أكمال السباق قبل أن يرفع العلم األسود بحق األول بسبب
المخالفة ،وبالتالي استبعاده قبل  7لفات على نهاية السباق.
واعتذر فيناتي عن «حركته المشينة» وقال الثالثاء انه سيعتزل الرياضة ويعود إلستكمال دراسته
«لق��د انتهي��ت م��ن عال��م الدراج��ات الناري��ة ،ل��ن أش��ارك مج��ددا .كن��ت مخطئ��ا ،ه��ذا صحي��ح :أعتذر
للجمي��ع» .وأض��اف لصحيف��ة «ال ريبوبليكا»« :ه��ل تريدون رؤية خوذتي وجلدي؟ يوجد عليها ش��ريط
أسود طويل ،مطاط مانتسي .لقد هاجمني ثالث مرات وكاد يقتلني أيضا ،كما تقولون».
وتابع «آخر مرة حصلت معي قبل  500م (من حادثة المكابح) ،ثم قلت لنفسي سأقوم بالشيء عينه،
+سأظهر لك انه بمقدوري أن أكون سيئا +وربما ستفهم أخيرا ماذا يعني ذلك».
وأردف «لكنني لم أفكر أبدا في إيذائه ،أقسم بذلك».
ولم تكن المرة األولى التي يرتكب فيها فيناتي مخالفة من هذا النوع ،إذ سبق له أن تصدر العناوين
ف��ي  2015حي��ن ركل منافس��ه الفنلن��دي ني��كالس أي��و خ�لال االحم��اء ف��ي س��باق فئ��ة موت��و  3لجائ��زة
األرجنتين الكبرى.
وطرد الدراج اإليطالي أيضا خالل موس��م  2016ألس��باب تأديبية من فريق س��كاي رايسنيغ تيم في آر
 46العائدة ملكيته ألس��طورة إيطاليا فالنتيو روس��ي الذي برر الخطوة حينها بالقول «آس��ف .لقد أخذ
رومانو الكثير من تركيزنا ،لكننا لم نتمكن من التعامل معه .انتهى األمر بالفشل».

اليابان تحقق بداية قوية
مع مدربها الجديد
حق��ق هاجيم��ي مورياس��و بداي��ة قوي��ة
كم��درب للمنتخ��ب اليابان��ي بعدما قاده
الى فوز س��احق على ضيفه الكوس��تاريكي
-3صف��ر الثالث��اء ف��ي مب��اراة دولي��ة ودي��ة
ف��ي كرة القدم ،تدخل ضمن اس��تعدادات
األول لنهائي��ات كأس آس��يا المق��ررة ف��ي
اإلمارات مطلع العام المقبل.
وافتتح��ت الياب��ان التس��جيل من��ذ
الدقيق��ة  16عندم��ا ح��ول براي��ن أوفيي��دو
الك��رة ف��ي مرم��ى فريق��ه إث��ر رأس��ية م��ن
ش��و ساس��اكي ،قب��ل أن يحس��م أصح��اب
األرض اللقاء في الش��وط الثاني بهدفين

لتاكوم��ي مينامين��و ( )66وجوني��ا ايت��و
(.)90
وكان��ت مباراة الثالث��اء األولى لليابان
من��ذ خروجها من ال��دور الثاني لمونديال
روس��يا ه��ذا الصي��ف بقي��ادة اكي��را
نيش��ينو ال��ذي ت��رك منصب��ه لمورياس��و
بع��د النهائي��ات العالمي��ة .وكان م��ن
المفت��رض أن تلتق��ي الياب��ان م��ع تش��يلي
الجمع��ة الماض��ي ف��ي س��ابورو ،لك��ن
المباراة ألغيت بسبب الزلزال الذي ضرب
جزيرة هوكايدو بش��مال البلد اآلسيوي.
وتخ��وض اليابان أربع مباريات ودية أخرى
قب��ل أن تب��دأ مش��وارها ف��ي كأس آس��يا
حي��ث وقعت ف��ي مجموعة تركمانس��تان
وس��لطنة عم��ان وأوزبكس��تان ،أولها في 12
تش��رين األول/أكتوب��ر ضد بنم��ا وبعدها
بخمسة أيام ضد األوروغواي.

