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بكرة الصاالت ..

االيرانية «فرزانة توسلي» ضمن أفضل « 10حارسات مرمى» في العالم
رش��ح االتح��اد الدول��ي لك��رة الق��دم ف��ي صفحت��ه
عل��ى الموق��ع الرئيس��ي له  10حارس��ات مرم��ى بـ«كرة
الص��االت» لالس��تفتاء عليه��ن ،حي��ث يخت��ار طب��ق
اس��تطالع جماهيري واعالمي أفضل حارسة مرمى في
العالم.
وكان��ت فرزانة توس��لي حارس��ة مرم��ى منتخب ايران
بك��رة الص��االت عندم��ا خط��ف كأس آس��يا االخي��رة
للس��يدات ،وف��ي ع��ام  2015كان ترتيب«:توس��لي»
الثامنة على العالم.
وضمت القائمة الحارس��ات العش��ر التالية اس��مائهن
ادناه( :آنا كاتارينا بريرا من البرتغال – آنا اتايو غارده
وس��يلويا آغوئت��ه م��ن اس��بانيا – آناس��تازيا ايوانوفا من
روس��يا – بيانكا مورائس وجنيفر ده اوليفيرا كامارغو
من البرازيل – ماريا آنتونيا من ايطاليا).
هذا وستعلن النتائج النهائية لهذا االستطالع في 31
القادم من الشهر الجاري.
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان فرزانه م��ن مواليد طهران
 ،1986/1/19وهي االن طالبة جامعية تدرس في كلية
التربية الرياضية ،وابتدأت مشوارها في عالم الكرة مع
اخيه��ا واقاربه��ا من اللعب في االزقة والش��وارع! ويتعبر
فريق استقالل دزفول اول فريق رسمي لعب له ،ومن ثم
التحقت بنادي رآه اهن وانضمت الحقاً ولمدة س��نتين
بفري��ق تج��ارت خان��ه ،وه��ي االن ضم��ن صف��وف فريقر
بااليشكاه نفت آبادان.

برسبوليس يصعد الى املركز الثالث بعد فوزه
على ذوب آهن اصفهان

صع��د ن��ادي برس��بوليس ال��ى المرك��ز
الثالث في ترتيب الدوري االيراني الممتاز
لكرة القدم أثر فوزه على ذوب آهن اصفهان
-1صف��ر ،ف��ي مب��اراة مؤجل��ة م��ن المرحلة
الحادية عشرة.
اقيمت المباراة عصر الثالثاء على ملعب
آزادي بطه��ران بحض��ور  22أل��ف متف��رج

منتخب ايران بكرة
الصاالت يهزم روسيا ودي ًا
تغلب منتخب ايران على نظيره الروسي 5
  4بكرة الصاالت في الدورة الثالثية الوديةالجاري��ة س��لوفاكيا ،وس��جل اه��داف اي��ران
كل م��ن عل��ي اصغ��ر حس��ن زاده ( 3اهداف)
ومهدي جاويد وابو القاسم عروجي.
ومثل ايران في هذه المباراة كل من (علي
رضا صميمي  -حميد احمدي  -مسلم اوالد
قباد  -اصغر حسن زاده  -مهدي جاويد).
وس��تعد المنتخ��ب االيراني من خالل هذه
البطول��ة ال��ى تصفيات كأس اس��يا وكأس
العال��م  ،2020وس��يخوض بعد ه��ذه البطولة
مباراة ودية اخرى امام صربيا.

واداره��ا الحك��م س��يد مه��دي س��يد عل��ي.
وج��اء ه��دف الف��وز الوحي��د لبرس��بوليس
ف��ي الدقيق��ة  15م��ن الش��وط االول وحمل
توقي��ع ش��جاع خلي��ل زاده .وبه��ذا الف��وز
ارتق��ى برس��بوليس ال��ى المرك��ز الثال��ث
برصي��د  27نقط��ة بف��ارق نقطتي��ن ع��ن
متصدر القائمة سباهان اصفهان.

ح��ل فريق ش��باب ايران بالمركز الس��ابع ف��ي بطولة العالم بك��رة الطاولة التي اقيمت
منافساتها في مدينة بنديكو االسترالية.
وتمك��ن فري��ق ش��باب اي��ران ف��ي مبارات��ه االخيرة م��ن الفوز عل��ى نظيره الهن��دي غريمه
التقليدي اآلسيوي بنتيجة  ،2-3ليحرز المركز السابع عالميا.
وكان فري��ق ش��باب اي��ران ق��د ف��از بالميدالية البرونزي��ة والمركز الثالث ف��ي البطولة
اآلسيوية التي اقيمت قبل ثالثة اشهر.

االتحاد الدولي ألم األلعاب يمدد إيقاف االتحاد الروسي للعبة
أعلن االتحاد الدولي أللعاب القوى خالل
اجتماع��ه ف��ي إم��ارة موناك��و الفرنس��ية
تمديد إيقاف االتحاد الروسي للعبة ،مبررا
ذلك بعدم امتثال األخير لجميع الشروط
المحددة لرفع اإليقاف.
وه��ذه الم��رة التاس��عة الت��ي يق��رر فيه��ا
االتح��اد الدول��ي أللع��اب الق��وى تمدي��د
إيقاف االتحاد الروس��ي للعب��ة ،وذلك بناء
على التقرير المقدم من فريق العمل الذي
ش��كله االتح��اد برئاس��ة النرويج��ي رون��ي
أندرس��ون ،والذي أش��ار بأن االتحاد الروسي
��ب الش��روط الت��ي
أللع��اب الق��وى ل��م يل ّ
حدده��ا مجل��س االتح��اد الدول��ي أللع��اب

الق��وى بش��كل كام��ل .وذكر أندرس��ون في
التقري��ر بأنه يتوجب على الجانب الروس��ي
توفير الوصول إلى قاعدة بيانات الفحوص
الت��ي أجري��ت عل��ى عينات بي��ن عامي 2011
و 2015ف��ي مختبر موس��كو ،باإلضافة لدفع
مبلغ  2.76مليون دوالر.
وعوق��ب االتحاد الروس��ي أللع��اب القوى
بالحرمان من المش��اركة في المنافس��ات
الدولي��ة من��ذ  ،2015ف��ي أعق��اب تقري��ر
ريتشارد مكالرين كبير محققي الوكالة
العالمي��ة لمكافح��ة المنش��طات (وادا)
وال��ذي أش��ار إل��ى وج��ود برنام��ج ممنه��ج
لتعاط��ي المنش��طات بي��ن الرياضيي��ن

فالنسيا وخيتافي يتأهالن لثمن نهائي
كأس إسبانيا
ب��ات خيتاف��ي وفالنس��يا أول المتأهلي��ن ل��دور الـ 16ب��كأس ملك
إس��بانيا ،عق��ب فوزهم��ا الثالث��اء عل��ى قرطبة م��ن الدرج��ة الثانية،
وإيب��رو م��ن الدرج��ة الثالث��ة ،عل��ى الترتي��ب ،ف��ي إي��اب دور ال��ـ32
بالمس��ابقة .وعل��ى ملعب��ه (كوليس��يوم ألفونس��و بيري��ز) ،أمط��ر
خيتافي شباك ضيفه قرطبة ،بنتيجة .1-5
سجل للفريق المدريدي ،أنخيل لويس رودريجيز «هاتريك» في
الدقائق « 42ضربة جزاء» و 78و ، 80فرانسيسكو بورتييو بالدقيقة

سامبدوريا يخطف التأهل من سبال لثمن نهائي
كأس إيطاليا
تأه��ل فريق س��امبدوريا إل��ى ثمن نهائي كأس إيطاليا ،بعدم��ا قلب تأخره بهدف
أم��ام ضيف��ه س��بال إل��ى ف��وز  1-2خ�لال مباراتهم��ا مس��اء الثالث��اء ،في ال��دور الرابع
بالبطولة .وتقدم س��بال بهدف س��جله سيرجيو فلوكاري في الدقيقة  ،34ثم تعادل
جريج��وري ديفري��ل لس��امبدوريا ف��ي الدقيق��ة  ،45وس��جل داويد كوفناس��كي هدف
الف��وز لألخي��ر ف��ي الدقيق��ة  .82كم��ا تأهل أيضا فري��ق بينفينتو ،إل��ى نفس الدور،
عق��ب ف��وزه عل��ى س��يتاديال  .0-1ويدي��ن بينفينت��و بالفض��ل ف��ي ه��ذا الف��وز لالعب��ه
فيليبو باندينيلي ،الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .77
كما صعد أيضا بولونيا ،عقب تغلبه على كروتوني .0-3
وس��جل أه��داف بولوني��ا ري��كاردو أورس��وليني (هدفي��ن) ف��ي الدقيقتي��ن  40و،67
ودييجو فالتشينيلي في الدقيقة .67

بحضور رئيس الجمهورية ..

انتخاب حارس مرمى برسبوليس واملنتخب االيراني «سفير ًا للصالة»

ف��ي المؤتم��ر الدول��ي للص�لاة انتخب
ح��ارس مرم��ى منتخ��ب اي��ران وفري��ق
برسبوليس بعنوان سفيراً للصالة.
جاء ذلك في مراس��م الدورة الس��ابعة
والعش��رين لمؤتم��ر الص�لاة ف��ي قاع��ة
امي��ر كبي��ر في جامعة س��منان ،وتس��لم
الح��ارس بيرانون��د لوح��اً تقديري��اً بهذه

الروس برعاية جهات حكومية.
ونف��ت موس��كو م��رارا وتك��رارا ادع��اءات
واتهام��ات ماكالري��ن ،لعدم وج��ود أدلة في
تقري��ره ،تؤكد تورط روس��يا ف��ي «فضيحة
المنشطات».
ورغ��م إيق��اف االتح��اد الروس��ي ،يش��ارك
العدي��د م��ن الرياضيين الروس بمس��ابقات
ألعاب القوى الدولية تحت علم محايد.
ورفع��ت الوكال��ة العالمي��ة لمكافح��ة
المنش��طات (وادا) اإليق��اف ع��ن الوكال��ة
الروس��ية لمكافحة المنشطات (روسادا) في
ال��ـ 20من س��بتمبر الماض��ي ،بعد أن حققت
روسيا العديد من المعايير المطلوبة.

 ،18وروبرتو إيبانيز بالدقيقة  ،49فيما سجل هدف الشرف للضيوف
إيثامي أرتيليس في الدقيقة .70
وبه��ذا يتأه��ل الفري��ق المدري��دي لثم��ن النهائ��ي ،بإجمال��ي
المواجهتي��ن بنتيج��ة ثقيل��ة ( ،)2-7بع��د ف��وزه ف��ي مب��اراة الذه��اب
على ملعب قرطبة (.)1-2
وعل��ى ملعب (المس��تايا) اكتفى فالنس��يا بف��وزه  0-1أمام إيبرو،
ليك��رر انتص��اره عل��ى الفري��ق القادم م��ن الدرجة الثالث��ة ،وجاء من
توقيع المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة .59
وتأه��ل «الخفافي��ش» لدور الـ 16بإجمال��ي المباراتين ( ،)1-3بعد
فوزهم في مباراة الذهاب خارج قواعدهم (.)2-1
رايو فاليكانو صفر  -ليجانيس 1
اسبانيول  - 1قادش صفر

وصف مساعد رئيس اتحاد المصارعة
في روس��يا «ارسن فادزايف» الحظر بانه
اجراء خاطئ ادى الى تس��ييس الرياضة
ويعرقل تقدمها وتطويرها.
واض��اف فازداي��ف الثالث��اء ف��ي
حدي��ث لوكال��ة ارن��ا ،ان مدين��ة ف�لادي
ف��ي القوق��از تس��تضيف منافس��ة بي��ن
المصارعي��ن االيرانيي��ن ونظرائه��م
االمري��كان خ�لال اليومي��ن الثام��ن
والتاس��ع م��ن الش��هر الج��اري مؤك��دا
ان حض��ور الفري��ق االيراني سيس��هم في
اقامة احد افضل المنافسات.
واض��اف ان مصارعي��ن م��ن عش��رين
دول��ة ف��ي العال��م م��ن ضمنه��ا امري��كا
سيشاركون في تلك المسابقات معربا

ع��ن ارتياح��ه الس��تضافة
االيرانيي��ن
المصارعي��ن
كونه��م يمتلك��ون مه��ارات
جيدة فيها.
وح��ول موق��ف المصارعين
االمريكيي��ن المتمث��ل ف��ي
االنس��حاب م��ن المنافس��ات
الت��ي ش��ارك فيه��ا نظراؤه��م
ال��روس ،وص��ف فادزاي��ف
الحظ��ر بان��ه عم��ل خاط��ئ
يف��رض السياس��ة عل��ى
الرياضة ويعرقل تقدمها.
واض��اف ان المنتخ��ب االمريك��ي اعلن
مش��اركته ف��ي ه��ذه المنافس��ات وم��ن
المقرر ان يكون قد وصل الى روسيا.
ووص��ف ه��ذه المس��ابقات بانه��ا احدى
اه��م المس��ابقات ف��ي العال��م نظ��را ال��ى
المشاركين فيها.
وح��ول المصارع��ة االيراني��ة اك��د ان
المصارعي��ن االيرانيي��ن يش��تهرون على
الصعي��د الدول��ي وان مهاراته��م الفني��ة
تميزهم عن باقي المصارعين.
يذك��ر ان الدول��ة المضيف��ة تحمل��ت
كاف��ة تكالي��ف ه��ذه المس��ابقات الت��ي
س��تبدأ غداً السابع من ديسمبر وتستمر
لمدة ثالثة ايام.

رئيس االتحاد الروسي :شارابوفا قادرة على
استعادة صدارة التصنيف
أعرب ش��امل تاربيش��يف ،رئي��س االتحاد
الروسي للتنس ،عن ثقته في قدرة الالعبة
الروس��ية ماري��ا ش��ارابوفا عل��ى الع��ودة إلى
القم��ة م��ن جدي��د ،وذل��ك بعدم��ا عان��ت
صاحب��ة الخمس��ة ألق��اب ف��ي البط��والت
الكب��رى بس��بب تعرضه��ا للعدي��د م��ن
اإلصابات هذا الموسم.
وق��ال تاربيش��يف ،ف��ي تصريح��ات نقله��ا
موق��ع «« :"tennisworldusaف��ي تن��س
الس��يدات ،ال يوج��د حال ًي��ا بطل��ة واضح��ة
ق��ادرة عل��ى ف��رض هيمنته��ا ،وبالنظ��ر إلى
المصنف��ات ال��ـ 12األوائل عالم ًي��ا ،نجد أن
أي منهن قادرة على الفوز بأي بطولة».
وأضاف تاربيشيف« :إذا واصلت شارابوفا
عمله��ا الجاد ،س��تعود من جدي��د في العام
المقبل بين المصنفات العشر األوائل ،بل بإمكانها اعتالء صدارة التصنيف العالمي».
وتابع« :سبق وأن صرحت شارابوفا كثي ًرا برغبتها في المشاركة مرة أخرى في األولمبياد،
وبالتالي إنهاء هذا العام مبك ًرا والحصول على وقت أكبر لإلعداد للموسم المقبل».
وأت��م« :س��يكون م��ن الرائ��ع مش��اهدة ش��ارابوفا ف��ي أولمبي��اد طوكي��و  ،2020وإذا تجنب��ت
اإلصابات وحافظت على جودتها العالية في التحرك وحصلت على فترة إعداد جيدة ،أرى أن
بإمكانها الفوز بالميدالية الذهبية».

مانشستر سيتي يفلت بفوز صعب من أنياب واتفورد

استعداد ًا ألمم آسيا بكرة القدم ..

 28العبا في قائمة العراق ملعسكر الدوحة
دع��ا م��درب منتخ��ب العراق ،الس��لوفيني ستريش��كو كاتانيت��ش 28 ،العبا ،لالنخراط في المعس��كر
التدريب��ي ال��ذي س��يقام ف��ي العاصم��ة القطري��ة الدوح��ة ،بداي��ة م��ن  18ديس��مبر الج��اري ،اس��تعدادا
لنهائيات كأس آسيا ،التي ستنطلق مطلع العام المقبل باإلمارات.
وجاءت القائمة كالتالي:
جالل حس��ن ومحمد كاصد ومحمد حميد وفهد طالب ووليد س��الم وس��امح س��عيد وعالء مهاوي
وأحم��د إبراهي��م وعل��ي فائ��ز وريبي��ن س��والقه وأحم��د عبد الرضا وس��عد ناط��ق وعلي عدن��ان وفرانس
بطرس وهمام طارق وأحمد ياس��ين وصفاء هادي وبش��ار رس��ن وأس��امة رش��يد وأمجد عطوان ومهدي
كامل وحس��ين علي وعلي حصني ومهند علي ومهند عبد الرحيم وأيمن حس��ين ومحمد داود وعالء
عب��اس .وس��يلعب المنتخ��ب العراق��ي في المجموعة الرابعة بكأس آس��يا ،والتي تض��م أيضا منتخبات
إيران وفيتنام واليمن.

المناس��بة من رئيس الجمهورية الش��يخ
حس��ن روحان��ي وال��ذي كان حاضراً في
المراسيم.
وحض��رت ه��ذا المؤتم��ر ش��خصيات
داخلي��ة سياس��ية مهم��ة م��ن ابرزها وزير
الداخلي��ة ومس��ؤول مؤسس��ة رعاي��ة
المعوقين .

مساعد رئيس اتحاد املصارعة الروسي :الحظر يعرقل تطوير الرياضة

ايران باملركز السابع في بطولة شباب
العالم بكرة الطاولة

الدوري االيراني املمتاز لكرة القدم
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أفل��ت مانشس��تر س��يتي بف��وز صع��ب من
أنياب واتفورد ،وتغلب عليه بنتيجة (،)1-2
ضم��ن منافس��ات الجولة الخامس��ة عش��رة
م��ن ال��دوري اإلنجلي��زي الممت��از ،عل��ى

ملعب فيكارج رود.
أحرز هدفي مانشس��تر سيتي،
لي��روي س��اني ف��ي الدقيق��ة ،40
وري��اض مح��رز ف��ي الدقيقة ،51
بينم��ا ج��اء ه��دف واتف��ورد ع��ن
طريق ديكوريه في الدقيقة .85
وارتف��ع رصي��د الس��يتي إل��ى
 41نقط��ة ،ليس��تمر ف��ي ص��دارة
ج��دول ترتي��ب البريميرلي��ج،
بينما توقف رصيد واتفورد عند
 20نقط��ة في المرك��ز الحادي
عشر.
ه��ذا وكانت نتائ��ج المباريات
االخرى كالتالي:
وستهام  - 3كارديف سيتي 1
برايتون  - 3كريستال باالس 1
بورنموث  - 2هيديرسفيلدتاون 1

