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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5997

ألول مرة في تاريخ ايران

في إطار منافسات البطولة اآلسيوية؛

تأهل االيرانية «مبينا علي نسب» الى املرحلة الثانية في كأس العالم بالشطرنج
تأهل��ت االيراني��ة الش��ابة «مبين��ا عل��ي
نس��ب» ال��ى المرحل��ة الثاني��ة م��ن بطول��ة
كأس العالم بالش��طرنج الجارية حالياً في
مدينة خانتي مانسيسك في روسيا.
وه��ذه ه��ي المرة االول��ى الت��ي تتأهل فيها
س��يدة م��ن اي��ران ال��ى ه��ذا ال��دور ،وبذل��ك
تكون قد س��جلت «علي نس��ب» رقماً قياس��ياً
في هذه اللعبة بالنسبة لها ولبلدها.
فق��د حققت التعادل ف��ي المرحلة الثانية
م��ع االلماني��ة اليزابي��ت بيت��ز وتأهل��ت ال��ى
المرحل��ة الثاني��ة بعد ان كان��ت قد حققت
الف��وز عل��ى ه��ذه االلماني��ة بيتز نفس��ها في
الدور االول.
وتس��تمر منافس��ات ه��ذه البطول��ة الت��ي
ب��دأت اعتب��اراً من  2نوفمب��ر ولغاية  23منه،
وه��ذه المنافس��ات تك��ون عل��ى ش��كل حذفي،
ومبين��ا علي نس��ب ه��ي الوحي��دة التي تمثل
ايران في هذه البطولة.

أفضل طاقم تحكيمي في نهائيات كأس العالم

واالعالن عن برنامج املسابقات

طاقم التحكيم االيراني «علي رضا فغاني»
ومساعديه في كأس االمم االسيوية

للمشاركة في التصفيات االوملبية  ..منتخب ايران
بكرة القدم للسيدات يصل تايلند

اختي��ر الطاق��م التحكيم��ي االيران��ي
بقي��ادة عل��ي رض��ا فغان��ي لقي��ادة ع��دة
مباري��ات ف��ي نهائي��ات االم��م االس��يوية
القادم��ة والت��ي س��تجري ف��ي دول��ة
االمارات العربية.
حي��ث اختي��ر عل��ي رض��ا فغان��ي
ومس��اعديه (رض��ا س��خندان ومحم��د
رض��ا منص��وري) ،وه��و نف��س الطاق��م
ال��ذي اختي��ر م��ن بي��ن افض��ل الح��كام
ف��ي نهائي��ات كأس العال��م االخي��رة،
كم��ا عل��ي رضا ومس��اعديه ق��ادوا عدة
مباري��ات ايض �اً في نهائي��ات كأس أمم
اسيا الماضية والتي جرت في استراليا.
ه��ذا وق��د ق��اد ه��ذا الطاق��م االيران��ي

المباريات التالية في نهائيات كأس العالم:
الماني��ا والمكس��يك ،صربي��ا والبرازي��ل،
فرنسا واالرجنتين ،بلجيكا وانجلترا.

وص��ل صب��اح االثني��ن ال��ى تايلن��د
منتخ��ب اي��ران بك��رة القدم للس��يدات
للمشاركة في التصفيات االولمبية،
والت��ي اوقعت فيها القرع��ة المنتخب
االيران��ي م��ع كل م��ن لبن��ان وهون��غ
كون��غ ،ويتأه��ل م��ن كل مجموع��ة
فريقي��ن للمرحل��ة الثاني��ة م��ن
التصفي��ات والت��ي س��تكون بع��د اربعة
اشهر من االن.
أم��ا برنام��ج منتخ��ب اي��ران في هذه
التصفيات فهو كما يلي:
الخميس11/8 :
ايران  -لبنان 11:30
االحد11/11 :

مونبلييه يلقن مارسيليا درساً قاسياً في الدوري الفرنسي
لقن مونبلييه ضيفه أولمبيك مارسيليا
درسا قاسيا ،بعد أن فاز عليه بثالثية دون رد
األح��د ،في خت��ام الجولة الـ 12م��ن الدوري
الفرنسي.
وعل��ى ملعبه��م (ال موس��ون) ،ل��م يظه��ر
أصح��اب األرض أي رحمة بالفريق العريق،
الق��ادم م��ن الجنوب ،وهزوا ش��باكه بثالثة
أه��داف ب��دأت م��ن الدقيق��ة  52بتوقي��ع
المهاجم جايتان البورد.
وع��اد نف��س الالع��ب وه��ز ش��باك الحارس
المخض��رم س��تيف مانداندا بهدف ثان بعد
هدفه األول بعشر دقائق.
ول��م تك��د تم��ر  8دقائ��ق ،حت��ى قت��ل ب��ول
باس��تيان اللق��اء تمام��ا به��دف ثال��ث
لمونبلييه.

تشيلسي يحطم جدار
كريستال باالس بثالثية
في الدوري االنجليزي
اس��تطاع ن��ادي تشيلس��ي أن يحق��ق الف��وز
عل��ى كريس��تال ب��االس بنتيج��ة ،1-3
ضم��ن مباري��ات الجول��ة ال �ـ 11م��ن ال��دوري
اإلنجليزي الممتاز.
وأح��رز أه��داف تشيلس��ي في المب��اراة كل
م��ن اإلس��باني ألف��ارو موراتا ف��ي الدقيقتين
 32و ،65وبي��درو ف��ي الدقيق��ة  ،70بينما جاء
ه��دف كريس��تال باالس الوحي��د عن طريق
تاونسيند في الدقيقة .53
به��ذه النتيج��ة يرتفع رصيد تشيلس��ي إلى
 27نقط��ة في المركز الثاني بالتس��اوي مع
ليفرب��ول ،بينم��ا توق��ف رصي��د كريس��تال
باالس عند  8نقاط في المركز الـ.14
مانشستر سيتي  – 6ساوثهامبتون 1

وبه��ذا االنتص��ار الكبي��ر ،يواص��ل
مونبليي��ه انتصارات��ه ف��ي المس��ابقة،
للجول��ة الثالث��ة عل��ى التوال��ي،
ويع��وض خروج��ه المفاج��ئ أم��ام
جماهي��ره ف��ي كأس الرابط��ة عل��ى
يد نانت.
ورف��ع الف��وز رصي��د الفري��ق ل �ـ25
نقط��ة يرتق��ي به��ا للوصاف��ة ليبتع��د
بف��ارق  11نقط��ة كامل��ة ع��ن باريس
س��ان جيرم��ان ،ال��ذي يغ��رد خ��ارج
السرب منفردا.
ف��ي المقاب��ل تج��رع مارس��يليا
خس��ارته الثاني��ة عل��ى التوال��ي
والخامس��ة ه��ذا الموس��م ،ليتجم��د
رصيده عند  19نقطة ،في المركز التاسع.

9

نانت  - 5جانجون صفر
سانت ايتيان  - 4انجيه 3

مايويذر يواجه ناسواكاوا في ليلة رأس السنة
قال المالكم األمريكي فلويد مايويذر اإلثنين ،إنه وقع عقدًا مع شركة يابانية لخوض
نزال ضد تينشين ناسواكاوا في سايتاما ،ليلة رأس السنة الجديدة.
ووقع مايويذر ( 41عاما) ،والذي فاز بألقاب عالمية في  5أوزان مختلفة في المالكمة ،دون
أن يتعرض ألي هزيمة ،العقد مع ش��ركة ريزين اليابانية للفنون القتالية المختلطة ،لكن
لم يتقرر بعد ،كيف ستكون لوائح وقواعد هذا النزال المرتقب.
وخ��اض مايوي��ذر ،نزاله األخير في  ،2017عندما تفوق على األيرلندي كونور مكجريجور،
بطل الفنون القتالية المختلطة ،ليعزز مس��يرته في المالكمة ويحقق انتصاره  50دون أي
هزيمة ويحصد  300مليون دوالر.
وقال مايويذر ،في مؤتمر صحفي في طوكيو ،إن قراره بخوض نزال في اليابان ،يعود إلى
رغبته في زيادة شعبيته العالمية.
وأض��اف «أردت أن أفع��ل ش��يئا مختلف��ا .أردت أن أظه��ر مهارات��ي خ��ارج الوالي��ات المتح��دة،
والدخول في نزال استثنائي”.
وتاب��ع «لق��د خض��ت ف��ي الواليات المتحدة كل مواجهاتي الس��ابقة ،كمحترف لم تس��نح
لي فرصة الذهاب خارج الواليات المتحدة الستعراض مهاراتي وإلظهار موهبتي للعالم».

ح��از المنتخ��ب اإليران��ي لليافعي��ن
والش��باب لتس��لق الصخ��ور عل��ى ذهبي��ة
وفضيتين ،في اليوم الرابع من منافسات
بطولة آسيا.
وخ�لال ه��ذه المنافس��ات الت��ي ب��دأت
الخمي��س ( 1تش��رين الثاني/نوفمب��ر)
ف��ي الصي��ن بحض��ور ممثلي��ن ع��ن 15
دول��ة آس��يوية ،تمك��ن ثالث��ة م��ن أعضاء
المنتخ��ب اإليراني لتس��لق الصخور من
الحي��ازة عل��ى ذهبي��ة وفضيتين في مادة
«السرعة» للفتيات والفتيان.
وخطف��ت الفت��اة اإليراني��ة «محي��ا
دارابيان» في فئة  Aلليافعات الميدالية
الذهبي��ة له��ذه البطول��ة بع��د أن تغلب��ت
عل��ى منافس��تها الصيني��ة فيم��ا وقف��ت
متس��لقات م��ن الصي��ن والهن��د ف��ي
المركزين الثالث والرابع على التوالي.

كم��ا ح��از الرياض��ي اإليران��ي «بوري��ا
كري��م ب��ور» ف��ي فئ��ة  Aلليافعي��ن على
الميدالي��ة الفضي��ة ،فيما ح��از رياضيان
م��ن الهن��د والصي��ن عل��ى المركزي��ن
الثالث والرابع لهذه المنافسات.
وح��از الرياض��ي اإليران��ي «مي�لاد علي
ب��ور» في مادة «الس��رعة» لليافعين على
الميدالي��ة الفضي��ة ليتقاس��م المرك��ز
الثان��ي له��ذه المنافس��ات م��ع رياض��ي
ك��وري ،بينم��ا ح��از رياض��ي اندونيس��ي
على المركز األول.
وق��د ش��ارك في هذه البطولة متس��لقو
صخ��ور م��ن إي��ران والصي��ن والياب��ان
وكوري��ا وإندونيس��يا وس��نغافورة
والهن��د وهون��غ كون��غ وكازاخس��تان
وماليزي��ا وباكس��تان وتايالن��د وتاي��وان
وقيرغيزستان وكمبوديا.

الروسي خاشانوف ..قيصر التنس الجديد

لبنان  -هونغ كونغ 11:30
الثالثاء11/13 :
ايران  -هونغ كونغ 11:30

في الدوري االسباني ..

تعادل مثير بني ريال
بيتيس وسيلتا فيجو
خي��م التعادل اإليجابي ( )3-3على اللقاء
المثي��ر الذي جمع بين ريال بيتيس وضيفه
س��يلتا فيج��و ،مس��اء األح��د ،عل��ى ملع��ب
(بينيت��و فياماري��ن) ،ضم��ن الجول��ة ال �ـ11
ب��دوري الدرجة األولى اإلس��باني لكرة القدم
«الليجا”.
أنه��ى أصح��اب األرض الش��وط األول
متفوقي��ن بهدف حمل توقي��ع لورين مورينو
في الدقيقة .33

اإلثيوبي ديسيسا ً
بطل ملاراثون نيويورك
اقتن��ص اإلثيوب��ي ليليس��ا ديسيس��ا ،لق��ب منافس��ات الرج��ال ،بينم��ا ف��ازت الكيني��ة م��اري
كيتاني بلقب منافسات السيدات ،في ماراثون نيويورك للمرة الرابعة األحد.
وانتزع ديسيسا ،الذي زاد سرعته في الميل األخير من السباق ،الفوز بزمن غير رسمي ،بلغ
س��اعتين وخمس دقائق و 59ثانية ،ليتجاوز هو ومواطنه ش��ورا كيتاتا ،الذي س��جل ساعتين
وس��ت دقائق وثانية واحدة ،البطل جيفري كامورور ،الذي أنهى في المركز الثالث ،بعد أن
سجل ساعتين وست دقائق و 26ثانية.
وع��ادت كيتان��ي ،الت��ي حل��ت ف��ي المرك��ز الثان��ي ،خل��ف األمريكي��ة ش��الين فالناجان في
نسخة عام  ،2017عقب ثالثة انتصارات في نيويورك ،إلى القمة بأداء مميز للغاية.
وف��ازت الع��داءة البالغ��ة من العمر  36عاما ،بفارق أكثر من ثالث دقائق ،مس��جلة س��اعتين
و 22.48دقيقة.
وحل��ت فيفي��ان تش��يريوت بطل��ة ماراث��ون لن��دن ،ف��ي المركز الثان��ي بفارق كبي��ر ،بعد أن
س��جلت س��اعتين و 26.02دقيق��ة ،بينم��ا ج��اءت فالناجان ،التي أنهت الس��باق بش��كل قوي ،في
المركز الثالث ،بعدما سجلت ساعتين و 26.22ثانية ،فيما قد يعد آخر سباق رسمي لها.

ذهبية وفضيتان  ..حصاد املنتخب اإليراني لتسلق الصخور

ومع بداية الش��وط الثاني ،ضاعف جونيور
فيرب��و الغلة في الدقيقة  ،57ليظن الجميع
أن اللقاء قد انتهى.
ولك��ن كان لالعبي��ن الفري��ق الجاليث��ي
رأي��ا آخر حيث تمكنوا أوال من تذليل الفارق
ف��ي الدقيق��ة  63بواس��طة األوروجوائ��ي
ماكسيمليانو جوميز ،قبل أن يكمل برايس
مينديز مسلس��ل االنتفاضة به��دف التعادل
في الدقيقة .70
وقب��ل  6دقائق م��ن الصافرة ،واصل جوميز
تقم��ص دور البطول��ة لس��يلتا وس��جل هدف��ا
ثانيا له وثالث لفريقه.
إال أن س��يرجيو كانالي��س رف��ض الخ��روج
مهزوم��ا أم��ام جماهي��ره ورد به��دف التع��ادل
للبيتيس بعدها بـ 3دقائق.
وبه��ذا يضي��ف كل فريق نقط��ة لرصيده،
حي��ث يملك بيتي��س  13نقطة في المركز
ال �ـ ،14بينم��ا أصب��ح رصي��د س��يلتا  14نقطة
في المركز الـ.11
ايبار  -2االفيس 1
فياريال  - 1ليفانتي 1
ريال سوسييداد صفر  -اشبيليه صفر

ل��م يك��د يبل��غ عام��ه ال �ـ 22ولكن��ه وج��د
مكان��ا له بين عمالقة التنس في العالم بل
ومقارعتهم ،إنه الش��اب كارين خاش��انوف
ال��ذي حصد االحد أولى ألقابه الكبرى في
باري��س لألس��اتذة عل��ى حس��اب المصن��ف
األول عالمي��ا حالي��ا ،الصرب��ي نوف��اك
ديوكوفيت��ش ،ليصب��ح القيص��ر الجدي��د
لروس��يا ف��ي عال��م الك��رة الصف��راء ويس��ير
عل��ى خط��ى األس��طورة الس��ابق م��ارات
س��افين .وعل��ى الرغ��م م��ن حال��ة التش��ابه
بي��ن أس��لوب لع��ب الفائ��ز بلقب��ي الجران��د
س�لام ف��ي الوالي��ات المتح��دة ()2000
وأس��تراليا ف��ي  ،2005م��ع خاش��انوف ،إال
أن ل��كل منهم��ا ش��خصيته المختلف��ة
ع��ن اآلخ��ر .فخاش��انوف ال يمتل��ك ه��ذه
العفوية التي كانت موجودة في شخصية
س��افين ،حي��ث يب��دو أن الالع��ب المنتم��ي
للعاصم��ة الروس��ية يتمتع بب��رودة أعصاب
أكثر ،فضال عن قدرته في إخفاء مشاعره

والتحكم في ردود أفعاله.
ه��و لي��س صاح��ب االبتس��امة األكب��ر
داخل الملعب ،وليس األكثر انفتاحا على
زمالئ��ه ف��ي اللعب��ة ،ولكنه عندما يمس��ك
بالمض��رب ،يتح��ول إلعص��ار يقتل��ع كل
م��ا يواجه��ه ،بضرب��ات قوي��ة تعي��د لألذهان
ما كان يفعله س��افين ،وحركات مفاجئة
ال تتناس��ب م��ع طوله البالغ 198س��م الذي
يجعله شبيها إلى حد كبير لمثله األعلى
األرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو.

في الدوري اللبناني بكرة السلة

الرياضي يحسم موقعة الشانفيل وينفرد بالصدارة
انف��رد الرياض��ي بي��روت ،بص��دارة
الدوري اللبناني لكرة الس��لة ،بفوزه على
ضيف��ه الش��انفيل ( ،)69-72بع��د مب��اراة
مثيرة ،األحد.
وب��دأ الرياض��ي المب��اراة بق��وة عندم��ا
تق��دم  ،0-11لك��ن الش��انفيل ضغط على
مس��تضيفه ،وقل��ص الف��ارق إل��ى ث�لاث
نقاط ،في نهاية الربع الثالث .56-59
وبلغ��ت المب��اراة ذروة اإلثارة ف��ي الربع
األخي��ر ،عندما أدرك الش��انفيل التعادل
ألول م��رة  ،59-59قب��ل أن ينتف��ض
الرياض��ي ليحس��م للق��اء ف��ي الثوان��ي
األخي��رة .وق��اد األمريك��ي م��ارك ليون��ز
الرياض��ي ،لتحقي��ق انتص��اره الثال��ث،

عندم��ا س��جل  16نقط��ة ،واس��تحوذ
عل��ى ث�لاث ك��رات مرت��دة ،وم��رر س��ت
تمريرات حاس��مة ،بينم��ا أضاف مواطنه
كيف��ن جال��واي  12نقط��ة ،واس��تحوذ
عل��ى خم��س ك��رات مرت��دة .وس��جل أتر
ماج��وك ،القادم من جنوب الس��ودان22 ،
نقط��ة ،واس��تحوذ عل��ى  16ك��رة مرتدة،
وأض��اف األمريك��ي دواي��ن جاكس��ون
 21نقط��ة ،لك��ن ه��ذا ل��م يك��ن كافي��ا،
ليتجن��ب فريقهم��ا الش��انفيل خس��ارته
األول��ى ،بقي��ادة مدربه الجديد ف��ؤاد أبو
شقرا ،وقال أحمد فران ،مدرب الرياضي
«حققن��ا ف��وزا معنويا مهم��ا ،حيث قاتل
الالعبون من أجل االنتصار».

ماينز يتخطى فيردر بريمن في البوندسليجا

ف��از ماين��ز عل��ى ضيف��ه في��ردر بريم��ن ،بهدفين لواح��د ،في المب��اراة الت��ي احتضنها ملعب
(أوبيل أرينا) ،في ختام األسبوع العاشر من بطولة الدوري األلماني.
وبهذا الفوز ،رفع ماينز رصيده من النقاط إلى  12في المركز  ،12فيما تجمد رصيد فيردر
بريمن عند  17نقطة في المركز السادس .مونشنغالدباخ  – 3دوسلدورف صفر

