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وبدء املرحلة الثانية بشمال غرب ايران

دراج ايراني يفوز باملرحلة االولى لسباق الدراجات الهوائية الدولي في ايران

ف��از ال��دراج محم��د كن��ج خانل��و م��ن فري��ق
«بيش��كامان كوي��ر ي��زد» االيران��ي بالمرحل��ة
االول��ى لس��باق الدراج��ات الهوائي��ة الدولي في
اي��ران والت��ي جرت بين مدينت��ي تبريز وارومية
بمس��افة  141كل��م .وق��د انطلق��ت االح��د

منافس��ات س��باق الدراج��ات الهوائي��ة الدول��ي
ف��ي ايران في نس��ختها ال �ـ  33من مدينة تبريز
بمشاركة  13فريقا خارجيا وداخليا وتتضمن
 6مراحل تجري بين مختلف مدن المحافظات
الثالث؛ اذربيجان الغربية واذربيجان الش��رقية

واردبيل ،الواقعة شمال غرب ايران.
وتشارك في هذا السباق الذي يستمر خمسة
ايام فرق سينرجي باكو (جمهورية ارذبيجان)،
اس��براتا براه��ا (جمهوري��ة التش��يك) ،فين��و
(كازاخس��تان) ،ناس��يونال (روس��يا) ،تارتل��و

(بلجي��كا) ،باي��ك آي��د (الماني��ا) ،آلس��تو
(هولن��دا) ،اس��تاكي (ليتواني��ا) ،بلدي��ة تبريز،
الفري��ق الوطن��ي االيران��ي ،بيش��كامان كوي��ر
يزد ،غون أي تبريز DFT ،تبريز.
من جهة أخرى بدأت صباح االثنين المرحلة
الثاني��ة م��ن ط��واف الدراج��ات ف��ي نس��ختها
الثالث��ة والثالثي��ن ف��ي مس��افة تبل��غ 206
كيلومت��رات بين مدين��ة ارومية ومنطقة ارس
التجارية الحرة (شمال غرب).
وكان��ت المرحل��ة االول��ى م��ن ط��واف
الدراج��ات ق��د ب��دأت ام��س االح��د ف��ي مس��افة
 151كيلومت��را بي��ن مدينت��ي تبري��ز وارومي��ة
ف��از فيه��ا ال��دراج االيران��ي محم��د غن��ج خانلو
بالمركز االول بعد ما س��جل الرقم القياس��ي
البال��غ ث�لاث س��اعات و  25دقيقة وعش��ر ثواني
فيم��ا احت��ل فري��ق «باي��ك اي��د « االلمان��ي
المركز االول في السباق الجماعي.
ون��ال ال��دراج «م��رون ابراه��ام» م��ن فري��ق
باي��ك اي��د االلمان��ي المرك��ز الثان��ي وف��از
الدراج الروس��ي ديميتري سوكولف بالمركز
الثالث.
ويش��ارك ف��ي ه��ذه المرحل��ة م��ن س��باق
الدراج��ات الهوائي��ة ثماني��ة ف��رق اجنبي��ة ال��ي
جانب خمس��ة فرق محلية تتنافس في مس��افة
 999.7كيلومت��ر بي��ن محافظ��ات اذربيج��ان
الش��رقية والغربي��ة و اردبي��ل ،وت��م تخصي��ص
مكافئ��ة مالي��ة قدره��ا  50الف��ا و 200ي��ورو
للفائزين في هذا السباق.
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بمشاركة  12منتخب ًا

 4ميداليات ملونة حصاد سيدات ايران في بطولة باكو الدولية للكاراتيه

حص��ل منتخ��ب الكاراتي��ه النس��وي
االيران��ي عل��ى ميدالي��ة فضي��ة و3
برونزي��ات ف��ي ال��دورة التاس��عة لبطول��ة
باكو الدولية المفتوحة.
وف��ي ه��ذه ال��دورة م��ن المنافس��ات
حصل��ت نيلوفر ترحمي عل��ى الميدالية
الفضي��ة ف��ي فئ��ة «كات��ا» واح��رزت
بارمي��دا ترحم��ي ودين��ار خطيب��ي

الميدالي��ة البرونزي��ة ف��ي ه��ذه الفئ��ة،
فيم��ا نال��ت اله��ة خ��داوردي الميدالي��ة
البرونزية في فئة «كوميتة».
وجرت المسابقات بمشاركة  12منتخبا
نس��ويا م��ن ضمنه��ا منتخ��ب اي��ران الت��ي
مثله��ا كل م��ن نيلوف��ر ترحم��ي وبارميدا
ترحم��ي ودين��ار خطيب��ي والهة خ��داوردي
وصبا خراساني ومريم قنبر زادة.

القيادة الرياضية السورية تحتفي ببطلة العالم الروسية ناوموفا

كبار أوروبا يسعون لنفض الغبار عن ألوانهم بدوري األبطال
تب��دأ الجول��ة الثاني��ة م��ن بطول��ة دوري
األبط��ال ف��ي وج��ود الطامحي��ن الكب��ار أمثال
ري��ال مدري��د أو برش��لونة أو باي��رن ميون��خ،
ووجود مانشس��تر س��يتي أيضا الذي سيس��عى
لت��دارك النتيج��ة الس��لبية الت��ي حققه��ا ف��ي
الجول��ة الماضي��ة بع��د خس��ارته أم��ام لي��ون
الفرنسي (.)3-0
وبدأ حامل اللقب ،الفريق الملكي ،البطولة
بف��وز كبير في مب��اراة رائعة أمام روما (،)0-3
وم��ن ثم بدأ مس��تواه في الهب��وط وبالتحديد
في آخر  3مباريات خاضها بالدوري اإلس��باني
(الليج��ا) حي��ث فق��د خمس��ة نق��اط بع��د
خس��ارته أوال أمام إش��بيلية ( )3-0ثم التعادل
سلبيا في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.
ويس��افر الميرينج��ي ه��ذا األس��بوع إل��ى
موس��كو باحث��ا ع��ن اس��تعادة مس��تواه أم��ام
منافس��ه (سس��كا موس��كو) أق��ل من��ه نظري��ا،
ولكن��ه م��ن الناحي��ة المنطقي��ة ال يتخلى عن
تحقي��ق المفاج��آت وكان ذل��ك بع��د تعادله
أم��ام فيكتوري��ا بل��زن التش��يكي ف��ي الجول��ة
الماضية.
وبالفع��ل ق��د أعل��ن الفري��ق الروس��ي تح��ت
قي��ادة مدرب��ه ،فيكت��ور جونتش��ارينكو ،الحرب
التي سيش��نها عل��ى ملعب (لوجنيك��ي) والتي
س��يدخلها ري��ال مدري��د بدون قائده س��يرجيو
رام��وس وأيضا المهاجم الويلزي جاريث بيل،
ال��ذي كان أح��د أفض��ل الالعبي��ن ف��ي بداي��ة
الموس��م ،بجان��ب غي��اب كل م��ن البرازيل��ي
مارسيلو وإيسكو أالركون لإلصابة.

طموح الفوز
وعل��ى جانب آخر ،يدخل الفريق الكتالوني،
الذي لم يحصد س��وى نقطتين في آخر ثالث
مباري��ات ل��ه بالليج��ا بع��د التع��ادل أم��ام كل
م��ن جيرون��ا وأتلتي��ك بلب��او والخس��ارة أم��ام
ليجاني��س ،ملع��ب (ويمبل��ي) ال��ذي ف��از في��ه
بأول��ى بطوالت��ه األوروبي��ة ،وه��و كل��ه طموح
باالنتص��ار عل��ى توتنهام الذي يق��وده المدرب
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
ويع��د الفري��ق اللندن��ي ه��و المناف��س
الرئيس��ي للبارس��ا ف��ي المجموع��ة الثاني��ة،
عل��ى الرغ��م م��ن خس��ارته ف��ي الجول��ة األولى
أم��ام إنت��ر مي�لان ،ال��ذي س��يواجه ب��ي إس في

تضحية بوتاس تضع هاميلتون
في موقف حرج
ف��از لوي��س هاميلت��ون بس��باق جائ��زة روس��يا الكب��رى األح��د،
بعدم��ا قاد مرس��يدس للمركزي��ن األول والثاني لكن هذا األمر
ترك متصدر بطولة العالم لس��باقات الفورموال  1للس��يارات في
حالة غريبة ،حتى مع اقترابه أكثر من لقبه الخامس.
وبدا أن سيباس��تيان فيتل س��ائق فيراري ،الذي احتل المركز
الثال��ث ف��ي الس��باق ،ويتأخ��ر بف��ارق  50نقط��ة ع��ن غريم��ه
البريطاني ،امتلك ما يحتفل به مقارنة بمنافسه.
وق��ال هاميلت��ون بعدم��ا أط��اع زميل��ه فالتي��ري بوت��اس ،أوام��ر
الفريق وأفسح المجال أمامه ليحقق الفوز «من الصعب للغاية
العثور على كلمات ،هذا شعور غريب للغاية”.
وتاب��ع «حققن��ا أول مركزي��ن وس��يطرنا كفري��ق عل��ى نهاية
األسبوع ،الفريق قام بعمل مذهل ،بالتأكيد لم أسع في حياتي
للفوز بسباق بهذه الطريقة”.
وأضاف «أريد إلقاء الضوء على فالتيري .ال يوجد العديد من
الزمالء في فريق واحد يمكن أن يفعلوا ذلك».

آيندهوف��ن الهولن��دي ،أول��ى ضحاي��ا ليوني��ل
ميسي ورفاقه.
وبعد تحقيقه للفوز األول في الليجا مؤخرا،
يس��عى فالنس��يا ألن يك��ون ه��ذا الف��وز ال��ذي
حقق��ه هو نقط��ة تحول له ف��ي دوري األبطال
عندم��ا يواجه مانشس��تر يونايت��د اإلنجليزي
عل��ى ملع��ب (أول��د تراف��ورد) ،وخصوص��ا بع��د
خس��ارته في الجولة الماضي��ة أمام يوفنتوس
اإليطالي على ملعب (المستايا).
موقعة سهلة
وف��ي المباراة األخ��رى بالمجموعة الثامنة،
س��يخوض فري��ق «الس��يدة العج��وز» مب��اراة
س��هلة للغاية على الورق أمام فريق يانج بويز

أنس جابر تتخطى عقبة هاليب
وتتقدم في بطولة بكني
انسحبت المصنفة األولى عالم ًيا سيمونا هاليب من الدور األول لبطولة
بكي��ن المفتوح��ة بس��بب اإلصاب��ة ،وذلك بعد خس��ارتها المجموع��ة األولى
أمام الالعبة التونسية أنس جابر بنتيجة .1-6
عاما من إصابة في الظهر في بطولة
وعانت هاليب البالغة من العمر ً 27
ووه��ان األس��بوع الماضي ،وه��ي اإلصابة التي لم تتع��اف منها بصورة جيدة
لتنس��حب م��ن مب��اراة أنس جابر بع��د  31دقيقة من اللع��ب .وتواجه البطلة
التونس��ية ف��ي ال��دور الثان��ي ،الالعب��ة الكرواتي��ة دون��ا فيكيت��ش المصنف��ة
 40عالمي��ا الت��ي أزاح��ت اليوناني��ة ماري��ا س��اكاري المصنف��ة  29عالمي��ا
بمجموعتي��ن دون رد بع��د س��اعة و 15دقيق��ة م��ن اللع��ب بواق��ع  1-6و-6
 .4وس��بق ألن��س جاب��ر أن واجه��ت الكرواتي��ة فيكيت��ش في بطول��ة لينز عام
 ،2014وفازت جابر حينها بمجموعتين دون رد بواقع  5-7و .1-6من جانبها
حجزت حاملة اللقب الفرنسية كارولين جارسيا مقعدها في الدور الثاني
بالتغل��ب عل��ى الالعبة الصيني��ة وانج يافان بمجموعتي��ن مقابل مجموعة
واح��دة بواق��ع ( )6-7و( )7-6و( .)3-6كما تأهل��ت المصنفة الثالثة عالم ًيا
أنجلي��ك كيرب��ر إل��ى ال��دور الثان��ي بالتف��وق عل��ى الالعب��ة الفرنس��ية
كريستينا مالدينوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع ( )2-6و(.)2-6

السويس��ري ،الت��ي س��يغيب عنه��ا البرتغال��ي
كريس��تيانو رونال��دو بع��د ط��رده ف��ي مب��اراة
فالنسيا.
وس��يحاول باي��رن ميوني��خ ال��ذي خس��ر أمام
هرت��ا برلي��ن ف��ي ال��دوري األلمان��ي وفق��د
الصدارة لصالح بوروسيا دورتموند -االنتقام،
وتحقي��ق انتص��اره الثان��ي ف��ي دوري األبط��ال
أمام أياكس في مباراة ذات نكهة تاريخية.
وس��تبدأ لق��اءات ه��ذه الجول��ة ي��وم الثالثاء
المقب��ل في تم��ام ال �ـ 18:55بالتوقيت المحلي
بمباراة بين هوفنهايم األلماني والمان س��يتي
تحت قيادة المدرب اإلسباني بيب جوارديوال،
وال��ذي يتعي��ن علي��ه تحقي��ق نتيج��ة إيجابية
بعد الخسارة التي تلقاها أمام ليون الفرنسي
في الجولة األولى.
وس��يتوجب عل��ى الروخيبالنك��وس ف��رض
س��يطرتهم وقوته��م عل��ى ملع��ب (وان��دا
متروبوليتان��و) عندما يواجهون فريق كلوب
ب��روج ،ال��ذي يهيم��ن عل��ى ال��دوري البلجيكي
بقبضته الحديدية.
وف��ي نف��س المجموع��ة س��يحاول بروس��يا
دورتمون��د تحقي��ق االنتص��ار الثان��ي ل��ه عل��ى
حس��اب موناكو الفرنسي ،الذي لم يبدأ هذا
الموسم باألداء المتوقع منه.
وسيستضيف نابولي ،الذي يعانى من مرارة
الهزيم��ة أم��ام البيانكوني��ري في (الس��يري آ)،
وصي��ف البطولة األخيرة ليفربول ،الذي قدم
مب��اراة قوي��ة للغاي��ة أمام غريمه تشيلس��ي في
ال��دوري اإلنجلي��زي الممتاز انته��ت بالتعادل
بهدف لمثله.

ميالن يفك عقدة
التعادالت بفوز عريض
على ساسولو
في «الكالتشيو»
اس��تعاد مي�لان توازن��ه ف��ي ال��دوري
اإليطال��ي ،بعدم��ا حقق فوزا مس��تحقا على
مضيفه ساسولو  1-4األحد ،ضمن المرحلة
السابعة من المسابقة «الكالتشيو”.
وحملت أهداف الـ»روسونيري» توقيع كل
م��ن فرانك كيس��ي في (د ،)39.وخيس��وس
فيرناندي��ز «سوس��و» ف��ي (د 50.ود،)4+90.
وصاموي��ل كاس��تييخو ف��ي (د ،)60.بينم��ا
تكف��ل الصرب��ي فيلي��ب جوريتش��يتش،
بتس��جيل هدف أصح��اب األرض الوحيد في
(د.)68.
وه��ذا الف��وز الثان��ي لميالن في المس��ابقة
واألول عق��ب ثالث��ة تع��ادالت ،رف��ع الفري��ق
اللومب��اردي رصي��ده إل��ى  9نق��اط ،ف��ي
المرك��ز العاش��ر ف��ي المقابل توق��ف رصيد
ساس��ولو الذي فشل في تحقيق فوزه الثالث
عل��ى التوالي والرابع في المس��ابقة ،عند 13
نقطة في المركز الخامس.
ه��ذا وكان��ت نتائ��ج المباري��ات االخ��رى
كالتالي:
بولونيا  - 2اودينزي 1
فيورنتينا  - 2اتالنتا صفر
كييفو فيرونا صفر  -تورينو 1
فروسينوني  - 1جنوى 2
بارما  - 1امبولي صفر

احتف��ى االتح��اد الرياض��ي الس��وري
الع��ام ،ببطل��ة العال��م للق��وة البدني��ة
الروس��ية ماريان��ا ناوموف��ا عق��ب
مش��اركتها ف��ي بطول��ة س��وريا للق��وة
البدنية للسيدات التي أقيمت في دمشق.
وتألق��ت الروس��ية ناوموف��ا الت��ي تبل��غ
م��ن العم��ر ( 19عام��ا) ووزنه��ا  84ك��غ
ف��ي البطول��ة التي أقيمت خالل األس��بوع
الماض��ي بصال��ة الفيح��اء ف��ي دمش��ق
بمش��اركة  30العب��ة ،من خالل تنفيذها
لرفع��ات الص��در فرفع��ت ف��ي المحاول��ة

األول��ى  95ك��غ و 100ك��غ بنجاح وس��ط
تشجيع جمهور اللعبة وعشاقها.
وتحم��ل ناوموف��ا لقب بطل��ة العالم في
رف��ع األثق��ال  4م��رات ،وه��ي حائ��زة عل��ى
لق��ب أق��وى فتاة في العال��م ،كما حملت
شعلة دورة األلعاب األولمبية في سوتشي
عام  2014ولها نشاطات اجتماعية عديدة
في روس��يا من خالل إقامتها ورشات عمل
في مدارس ومؤسسات األطفال ،من أجل
نش��ر ثقافة الرياضة والتعريف بأهميتها
للصحة والحياة.

النفط العراقي يطيح بالصفاقسي من البطولة
العربية في لقاء دراماتيكي
نجح فريق النفط العراقي في اإلطاحة
بنظيره الصفاقسي التونسي من منافسات
كأس زاي��د لألندي��ة العربي��ة األبط��ال
األح��د ،بع��د تعادلهم��ا على ملع��ب األخير
 ،2-2في إياب دور الـ 32من البطولة.
وكان��ت مب��اراة الذه��اب بي��ن الفريقين،
ق��د انته��ت بالتع��ادل اإليجاب��ي  1-1عل��ى
ملعب النفط.
ب��دأ الصفاقس��ي بالتهدي��ف ع��ن طري��ق
ف��راس ش��واط ف��ي الدقيق��ة  16ث��م تع��ادل
ليث تحس��ين للنفط في الدقيقة  60وعزز
محم��د داوود تقدم األخير في الدقيقة ،68
قبل أن يعاود شواط ليسجل هدف التعادل
للفريق التونس��ي في الدقيقة  8من الوقت
بدل الضائع.

كاسياس أفضل رياضي في بورتو
توج الحارس اإلسباني إيكر كاسياس ،بجائزة أفضل رياضي هذا العام في نادي بورتو
البرتغالي ،في مختلف األلعاب الرياضية.
ومن��ح الن��ادي البرتغالي كاس��ياس الجائزة ،خالل حفله الس��نوي ،تقدي ًرا لجهوده مع
الفريق األول.
وقال كاس��ياس ،عقب تس��لم الجائزة ،في تصريحات نقلها الحس��اب الرس��مي للنادي
بموقع «تويتر»« :سعيد لكوني ضمن عائلة بورتو ومن مشجعي هذا النادي ،ويشرفني أن
اسمي متصل ببورتو” .وانضم كاسياس لصفوف بورتو في صيف عام  ،2015بعد مواسم
من اإلنجازات واأللقاب بقميص ريال مدريد.

