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الإثنين  7محرم 2018/9/17 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5957

وامني عام االتحاد اآلسيوي للعبة يؤكد تقدمهن يوم ًا بعد يوم

في بداية املشوار  ..سيدات ايران بالكرة الطائرة يحققن الفوز

ضمن دور الـ  8البطال آسيا

طاقما تحكيم من اوزبكستان وسنغافورة يديران مباراتي
برسبوليس واستقالل

* شانريت فنغبرست :مستوى
منتخب ايران للرجال اعلى
من اسيا بكثير
حققت سيدات ايران بالكرة الطائرة الفوز
ف��ي بداية مش��وارهن ببطولة كأس اتحادات
اس��يا ،حيث تغلبن في اول لقاء صباح االحد
عل��ى س��يدات كازاخس��تان بثالث��ة اش��واط
لشوطين.
وابتدأت س��يدات ايران مباراتهن بالتشكيلة
التالية( :س��ودابة باقربور  -ش��بنم علي خاني
 مائ��دة برهان��ي  -مهس��ا ك��د خدا  -مهس��اصابري  -شكوفه صفري  -نكار كياني).
ه��ذا وكان��ت نتائ��ج االش��واط الخمس��ة
كالتال��ي )23 - 25( :لصال��ح كازاخس��تان،
( )17 - 25لصال��ح اي��ران )19 - 25( ،لصال��ح
كازاخس��تان )23 - 25( ،لصال��ح اي��ران،
واخي��راً تغلب��ت اي��ران ف��ي الش��وط الخام��س
بنتيج��ة  ،6 - 15لتنه��ي المب��اراة لصالحه��ا
وتضع اول فوز لها بالبطولة.
وس��تقابل الي��وم االثني��ن س��يدات اي��ران
نظيراته��ن الفلبيني��ات ف��ي الس��اعة الواحدة
والنصف ظهراً بتوقيت طهران.
هذا وصرح االمين العام لالتحاد االس��يوي

بالك��رة الطائ��رة عل��ى هام��ش ه��ذه البطول��ة
قائ� ً
لا :ان مس��توى منتخ��ب اي��ران للس��يدات

بالك��رة الطائ��رة يتقدم بش��كل ملح��وظ يوماً
بع��د اخ��ر ،أم��ا منتخ��ب الرج��ال االيران��ي

فمستواه فوق مستوى اسيا بشكل واضح وهو
منتخب كبير.

وتسجل ثالث فوز لها على التوالي

ضمن الجولة الرابعة للدوري االملاني

ايران تهزم كوبا في كأس العالم لكرة الطائرة

الديناصور البافاري يعمق جراح ضيفه باير ليفركوزن
ح��ول فري��ق باي��رن ميونيخ تأخ��ره إلى فوز
على ضيفه باير ليفركوزن ،في اللقاء الذي
جمعهم��ا الس��بت ف��ي الجول��ة الرابع��ة م��ن
الدوري األلماني لكرة القدم «البوندسليغا”.
وضع المدافع البرازيلي ويندل ناسيمينتو
بورجيس الضيوف في المقدمة بهدف مبكر
سجله ،في الدقيقة السادسة من البداية ،من
ضرب��ة ج��زاء .ورد العم�لاق الباف��اري بثالث��ة
أه��داف متتالي��ة عب��ر كل م��ن ،الفرنس��ي
كورينتين توليس��و ،والهولندي آريين روبن،
والكولومب��ي جيم��س رودريغيز ،ف��ي الدقائق
الـ ( )89 ،19 ،10على الترتيب.

وواص��ل باي��رن ميوني��خ بذل��ك سلس��لة
انتصارات��ه ليحقق ف��وزه الرابع على التوالي،
ويترب��ع عل��ى ع��رش ص��دارة البوندس��ليغا،
بالعالمة الكاملة برصيد  12نقطة.
ف��ي المقاب��ل من��ي باي��ر ليفرك��وزن
بالهزيم��ة الرابع��ة على التوال��ي أيضا ويقبع
في قاع الدوري.
فولفسبورج  - 2هيرتابرلين 2
ماينز  - 2اوجسبورج 1
دوسلدورف  - 2هوفنهايم 1
اليبزيج  - 3هانوفر 2
مونشنغالدباخ  - 2شالكه 1

سامبدوريا يسحق
فروسينوني بالدوري
اإليطالي

ً
عريضا
حقق س��امبدوريا الس��بت فو ًزا
عل��ى فروس��ينوني ( )0-5ضم��ن الجول��ة
الرابعة من الدوري اإليطالي لكرة القدم
(سيري آ).
تق��دم المهاج��م فابي��و كوالياري�لا
لس��امبدوريا ف��ي (ق  ،)10وس��جل
المهاج��م جيانل��وكا كاب��راري الهدف
الثان��ي للضي��وف (ق ،)47وأض��اف
المهاج��م الفرنس��ي جريج��وري ديفريل
اله��دف الثالث (ق .)54وأضاف المهاجم
البولن��دي داوي��د كوفناس��كي اله��دف
الراب��ع للضي��وف (ق )83من ركلة جزاء
قب��ل أن يختت��م ديفري��ل أه��داف اللق��اء
والثان��ي ل��ه (ق )86ليحق��ق س��امبدوريا
ثاني فوز له على التوالي.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد س��امبدوريا
إل��ى  6نقاط ف��ي المركز الراب��ع ،بينما
تجم��د رصي��د فروس��ينوني عن��د نقط��ة
واحدة في المركز الـ 20واألخير.
انتر ميالن صفر  -بارما 1
نابولي  - 1فيورنتينا صفر

ف��ازت المالدي��ف بلق��ب بطول��ة جنوب
آس��يا لك��رة الق��دم للم��رة الثاني��ة ف��ي
تاريخه��ا بع��د ف��وز مفاج��ئ  1-2عل��ى
مضيفتها الهند في النهائي السبت.
وس��جل إبراهيم ماهودي وعلي فاس��ير
هدفي المالديف أم��ام الفريق المضيف
المدع��وم بجمه��ور كبي��ر ،بينم��ا أح��رز
س��وميت باس��ي هدف��ا ف��ي الدقائ��ق
األخي��رة ،لكن��ه لم يك��ن أكثر من مجرد
هدف شرفي.
ووصل��ت المالدي��ف ،الت��ي يقوده��ا
الم��درب األلمان��ي بيت��ر ش��يجرت ،إل��ى
أدوار خ��روج المه��زوم بالحظ بعد إجراء
قرع��ة بعمل��ة معدني��ة بعدما تس��اوت في
النقاط مع سريالنكا.
لكنه��ا تغلب��ت عل��ى النيب��ال ف��ي ال��دور
قب��ل النهائي ،وانتزع��ت اللقب من الهند
البطلة  7مرات آخرها في .2008

مايويذر يواجه باكياو في نزال ثأري

أك��د المالك��م األمريك��ي فلوي��د
مايوي��ذر الس��بت أن��ه س��يعود للحلب��ة هذا
الع��ام ،م��ن خ�لال «مواجه��ة ثأري��ة» أم��ام

المالكم الفلبيني ماني باكياو.
وقال مايويذر عبر حس��ابه الرسمي على
(إنس��تجرام)« :سأعود للنزال مجددا أمام
ماني باكياو هذا العام من أجل الحصول
على مبلغ من  9أرقام».
وكان المالك��م األمريك��ي ( 40عام��ا)
ال��ذي اس��تطاع أن يحق��ق رقم��ا قياس��يا،
بالحفاظ على س��جله خاليا من الهزيمة،
خالل  50مباراة ،قد جنى نحو  220مليون
دوالر من نزاله قبل  3سنوات أمام باكياو.
وأض��اف« :سأس��ترد الح��زام وس��أحصل
عل��ى األم��وال وال أري��د أي أع��ذار بس��بب
الكتف» .وكان مايويذر قد تغلب بإجماع
الح��كام عل��ى باكي��او ( 39عام��ا) قب��ل 3
س��نوات ليص��رح األخير حينها بأنه خس��ر
بسبب إصابة في الكتف.

الدوري املصري يجذب السوري عمر خربني

حقق��ت اي��ران فوزه��ا الثال��ث على التوال��ي في بطول��ة كأس العالم لك��رة الطائرة وهزمت
كوبا  1-3في المباراة التي اقيمت مساء السبت في مدينة فارنا البلغارية.
وكانت نتيجة اش��واط المباراة الثاني والثالث والرابع ،لصالح ايران ( 22-25 ،18-25و-25
 )19فيما انتهى الشوط االول لصالح كوبا .17-25
وكان��ت اي��ران ق��د ف��ازت ف��ي الجول��ة االولى عل��ى بورتريك��و  0-3وف��ي الجول��ة الثانية على
بلغاري��ا  .1-3وتلتق��ي اي��ران اليوم االثنين مع بولندا وغدا الثالثاء بفنلندا في ختام مباريات
المجموعة الرابعة.

املالديف تهزم الهند
وتتوج ببطولة
جنوب آسيا

اعل��ن االتح��اد االس��يوي بك��رة الق��دم
ع��ن طاقمي التحكيم اللذين س��يقودان
مبارات��ي برس��بوليس واس��تقالل ممثلي
اي��ران ف��ي دوري ابطال اس��يا بكرة القدم
في دور الثمانية.
وتج��ري هات��ان المبارات��ان عصر اليوم
االثني��ن االول��ى عل��ى ملع��ب ازادي ف��ي
طهران والثانية في الدوحة ،حيث يكون
طرف��ا المب��اراة االول��ى والت��ي تج��ري
ف��ي تم��ام الس��اعة السادس��ة والنص��ف
بتوقي��ت طه��ران برس��بوليس والدحي��ل
ال��ذي ف��از ف��ي مب��اراة الذه��اب به��دف
نظيف سيس��عى في طه��ران للمحافظة

علي��ه حت��ى يتأهل الى ال��دور االخر من
البطول��ة ،أم��ا المب��اراة الثانية فهي بين
اس��تقالل ومضيفه السد القطري الذي
هزم��ه بثالث��ة اه��داف لهدف ف��ي مباراة
الذهاب.
وطبق �اً لق��رار اللجن��ة التحكيمية في
االتح��اد االس��يوي بك��رة القدم فس��يقود
المباراة التي ستجري في طهران طاقم
تحكي��م م��ن اوزبكس��تان يق��وده (روش��ن
ايرمات��وف) ،بينم��ا س��يقود المب��اراة
الثانية التي س��تجري في الدوحة طاقم
تحكي��م م��ن س��نغافورة يق��وده (محم��د
تقي بن جهاري).

ليل ينتزع وصافة الدوري الفرنسي  ..وموناكو يواصل الترنح
ف��از فريق ليل الس��بت ،على مضيفه أميان
بنتيج��ة ( ،)1-3ف��ي المب��اراة الت��ي احتضنها
ملع��ب (ليك��ورن) ،ضم��ن منافس��ات الجول��ة
الخامسة من الدوري الفرنسي.
وش��هد اللقاء تألق مهاج��م ليل ،اإليفواري
نيك��وال بيب��ي ،ال��ذي أح��رز أه��داف فريق��ه
الثالث��ة ،ف��ي الدقائ��ق ( 45و 65و ،)76اثني��ن
منه��م م��ن ركلت��ي ج��زاء ،بينم��ا س��جل
ألصح��اب األرض الالع��ب البولن��دي ،راف��ال
كوجافا (ق.)79
وبه��ذه النتيج��ة ،رف��ع لي��ل رصي��ده م��ن
النق��اط إل��ى  10ف��ي الوصاف��ة ،فيم��ا تجم��د
رصي��د أمي��ان عند أرب��ع نقاط ،ف��ي المركز
الـ 17مؤقتا.
وف��ي نف��س الجول��ة تمكن فري��ق أنجيه من
الف��وز عل��ى مضيف��ه ديج��ون ( ،)1-3وس��جل
للضي��وف كل م��ن ،س��تيفان باهوكي��ن
(ق )20وفالفي��ن تاي��ت (ق )29وباتيس��ت
س��انتاماريا (ق ،)38وألصح��اب األرض
الالعب ويسلي سعيد (ق.)13
وبهذا الفوز ،رفع أنجيه رصيده من النقاط
إل��ى  ،6ف��ي المركز الـ 11مؤقتا ،فيما تجمد
رصيد ديجون عند تس��ع نقاط ،في المركز
الرابع مؤقتا .ونجح أيضا فريق ستراس��بورج

في التعادل ،مع مضيفه مونبلييه ( ،)1-1في
اللحظات األخيرة من عمر اللقاء.
وافتت��ح أصح��اب األرض التس��جيل ،ع��ن
طري��ق الالع��ب دامي��ان لوتالي��ك (ق،)50
قب��ل أن يتع��ادل للضيوف المهاج��م الجنوب
إفريق��ي ،ليب��و موثيب��ا ،ف��ي الدقيق��ة الثالثة
من الوقت بدل الضائع (.)90+3
وبه��ذه النتيج��ة رف��ع مونبليي��ه رصيده من
النق��اط إلى  ،8في المركز الخامس مؤقتا،
وستراس��بورج إلى خمس نق��اط في المركز
الـ 16مؤقتا.
وضمن منافسات نفس الجولة تمكن فريق
تولوز من التعادل مع ضيفه موناكو ،بهدف
لكل منهما.
وافتت��ح الضي��وف التس��جيل ،ع��ن طري��ق
الالع��ب البلجيكي ،ي��وري تيليمانس (ق،)56
قب��ل أن يتع��ادل أصح��اب األرض ع��ن طري��ق
الالعب أرون ليا إسيكا (ق.)79
وبه��ذه النتيج��ة رف��ع تول��وز رصي��ده م��ن
النق��اط إل��ى  ،10ف��ي المرك��ز الثال��ث،
وموناك��و إل��ى خم��س نق��اط ،ف��ي المرك��ز
ال �ـ 15مؤقت��ا .واخيرا تع��ادل كان على ارضه
وامام جمهوره ايجابياً بهدفين لمثلهما امام
ضيفه ليون.

برشلونة يقلب الطاولة على ريال سوسيداد
قل��ب برش��لونة تأخ��ره به��دف إلى ف��وز 1-2
عل��ى مضيف��ه ري��ال سوس��يداد ف��ي المب��اراة
التي جمعتهما السبت ضمن الجولة الرابعة
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وافتت��ح أصح��اب األرض النتيج��ة ع��ن
طري��ق أرتي��ز ايلوس��توندو في الدقيق��ة الـ12
م��ن عم��ر اللق��اء ،قب��ل أن يقل��ب الفري��ق
الكتالون��ي العم�لاق النتيج��ة لصالح��ه
بتس��جيله لهدفي��ن عن طري��ق األوروغوياني

لويس س��واريز والفرنس��ي عثمان ديمبلي في
الدقيقتين  63و 66على التوالي.
وبه��ذا الفوز ،رفع برش��لونة رصي��ده إلى 12
نقط��ة ف��ي ص��دارة ف��رق الليغ��ا ،فيم��ا توق��ف
رصي��د ري��ال سوس��يداد عن��د  4نق��اط ف��ي
المركز العاشر.
اتلتيكو مدريد  - 1ايبار 1
فالنسيا صفر  -ريال بيتيس صفر
اتلتيكو بيلباو  - 1ريال مدريد 1

أعل��ن ن��ادي بيرامي��دز المص��ري حصوله على خدمات الس��وري عم��ر خربين نجم
اله�لال الس��عودي لم��دة  6أش��هر على س��بيل اإلع��ارة ،بداية من الميركاتو الش��توي
المقب��ل .ونش��ر الحس��اب الرس��مي لبيرامي��دز ،عب��ر موق��ع تويت��ر ،تغري��دة ق��ال فيها
«وقعت إدارة النادي ،عقدًا بنظام اإلعارة مع عمر خربين ،بداية من فترة االنتقاالت
الشتوية المقبلة ،مع خيار الشراء بنهاية الموسم».
قادما
عام��ا) إل��ى صفوف الهالل ف��ي يناير/كانون ث��ان ً 2017
وانض��م خربي��ن (ً 24
م��ن الظف��رة اإلماراتي على س��بيل اإلعارة لمدة  6أش��هر قب��ل أن يحصل الزعيم على
كامل عقده بعد نهاية الموسم.

تحطيم  5أرقام قياسية في كأس العالم للسباحة
ت��وج الروس��ي أنط��وان تش��وبكوف والس��ويدية
س��ارة سجوس��تروم بلقب أفضل س��باح وس��باحة
للنس��خة الثاني��ة م��ن سلس��لة ج��والت بطول��ة
كاس العال��م للس��باحة فين��ا  2018الت��ي
اختتم��ت الس��بت ،ف��ي مجم��ع حم��د للرياضات
المائية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وش��هد الي��وم الختام��ي للبطول��ة تحطي��م 3
أرقام قياس��ية للبطولة ليصبح العدد اإلجمالي
 5أرقام قياسية جديدة في نسخة الدوحة.
وف��از المج��ري دافي��د فيرازس��تو بذهبي��ة
س��باق  400مت��ر متن��وع للرجال ،م��ع رقم جديد
للبطول��ة ،فيم��ا ن��ال األذربيجان��ي ماكس��يم
ش��مبريف ،الميدالي��ة الفضي��ة واإلك��وادوري
توم��اس أفي�لا ،الميدالي��ة البرونزي��ة  ،وج��اء
الس��باح القط��ري محم��د محمود ف��ي المركز
الخام��س .وكان��ت المجرية كاتينكا هوس��زو
عل��ى موع��د م��ع تحقي��ق ميداليته��ا الذهبي��ة
الخامس��ة ف��ي س��باق  800مت��ر ح��رة للس��يدات،
ف��ي حين حصلت الصينية تش��ان زهن زهو على
الميدالي��ة الفضي��ة ونال��ت اإلس��بانية أندري��ا
زابارتو الميدالية البرونزية .
وحققت الس��ويدية سارة سوستروم ميداليتها
الذهبي��ة الرابع��ة ف��ي س��باق  100مت��ر فراش��ة
للسيدات ،مع رقم جديد للبطولة.
وكان��ت الميدالي��ة الفضي��ة م��ن نصي��ب
البلجيكي��ة كيمبرل��ي بوي��س والميدالي��ة
البرونزية للهولندية رانومي كرومويدجوجو.
وت �وّج األوكران��ي انردل��ي جوف��وروف بذهبية
س��باق  50مت��را فراش��ة للرج��ال م��ع رق��م جديد
للبطول��ة ،وحصل األمريكي ميش��يل أندرو على
الميدالي��ة الفضي��ة ومواطن��ه ري��ان كوت��زي
عل��ى الميدالي��ة البرونزي��ة .وواصل��ت المجرية
كاتين��كا هوس��زو حص��د الذه��ب حي��ث أحرزت
الميدالية السادسة لها في سباق  200متر ظهر

للس��يدات ،ونال��ت الهولندي��ة كي��را توس��ينت
الميدالي��ة الفضي��ة والصيني��ة ي��ورو جيان��ج
الميدالية البرونزية.
وف��از األس��ترالي ميش��يل الركي��ن بذهبي��ة
س��باق  100متر ظهر للرجال ،وحصل األمريكي
ميش��يل أندرو على الميدالية الفضية والروسي
فالديمي��ر م��وزوروف الميدالي��ة البرونزية فيما
ح��ل الس��باح القط��ري عب��د العزي��ز العبيدل��ي
ف��ي المرك��ز الس��ادس .وأحرزت الروس��ية يوليا
إيفموف��ا ذهبية س��باق  50مترا صدر للس��يدات،
ونالت مواطنتها فيتالينا س��يمونوفا الميدالية
الفضية ،والمجرية كاتينكا هوسزو الميدالية
البرونزي��ة .وت �وّج الروس��ي أنط��وان تش��وبكوف
بذهبي��ة س��باق  200مت��ر ص��در للرج��ال ،فيم��ا
حصل الهولندي أرنو كامينجا على الميدالية
الفضي��ة والروس��ي كري��ل بريج��ودا الميدالي��ة
البرونزي��ة .وحققت الس��ويدية س��اره سوس��تروم
ميداليتها الذهبية الخامسة في سباق  100متر
فراشة للسيدات متفوقة على الهولندية رانومي
كرومويدجوج��و التي نالت الميدالية الفضية
ومواطنتها فمكي همس��كوك التي حصلت على
البرونزي��ة .وفاز األمريكي بالك بيروني بذهبية
س��باق  200متر فراش��ة للرجال ،ونال الهولندي
كيل س��تولك الميدالية الفضي��ة والبلجيكي
لورينز ويرمانس الميدالية البرونزية.
وأحرزت المجرية كاتينكا هوسزو ميداليتها
الذهبي��ة الس��ابعة ف��ي س��باق  200مت��ر متن��وع
للس��يدات ،فيما حصلت الروسية يوليا ايفموفا
عل��ى الميدالي��ة الفضي��ة والصيني��ة سيش��ي
زهانج ،البرونزية.
وفي الس��باق األخي��ر أحرز الفري��ق الهولندي
ذهبي��ة س��باق  100 × 4مت��ر متن��وع مختل��ط،
بينم��ا نال الفري��ق الصين��ي الميدالية الفضية
والفريق المجري الميدالية البرونزية.

