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بنهاية اليوم الثاني وبنقطة واحدة أقل عن املتصدرة

«سارا خادم الشريعة» ترتقي الى املركز السادس في بطولة العالم بالشطرنج

بنهاي��ة الي��وم الثان��ي لبطول��ة كأس العال��م ف��ي «الش��طرنج
الس��ريع» حل��ت االيراني��ة س��ارا خ��ادم الش��ريعة ف��ي المرك��ز
السادس.
ويش��ارك من ايران في هذه البطولة التي تجري منافس��اتها في
روس��يا كل من (احس��ان قائم مقامي  -برهام مقصود لو  -علي
رضا فيروزجا و سارا خادم الشريعة).
وفيما يلي نتائج هؤالء االبطال االربعة في منافسات اليوم الثاني
والتي بدأت اعتباراً من الدور السادس للرجال والخامس للنساء:

الدور السادس للرجال:
احسان قائم مقام  - 0.5عدلي من مصر 0.5
برهام مقصود لو صفر  -الكسينكو من روسيا 1
علي رضا فيروزجا صفر  -اندريكين من روسيا 1
الدور الخامس للنساء:
سارا خادم الشريعة  - 1كاستنيوك من روسيا صفر
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان كاس��تنيوك الروس��ية ه��ي بطل��ة
العال��م الس��ابقة ،فلذل��ك يعتب��ر ه��ذا االنتصار لخادم الش��ريعة

من االنجازات الكبرى لها واليران.
الدور السابع للرجال:
احسان قائم مقام  - 1انتي بف من روسيا صفر
برهام مقصود لو  - 0.5بيندريش من المانيا 0.5
علي رضا فيروزجا  - 0.5يشواناتان من الهند 0.5
الدور السادس للنساء:
سارا خادم الشريعة  - 0.5 -هامبي من الهند 0.5
الدور الثامن للرجال:
احسان قائم مقام  - 0.5راغر من النمسا 0.5
برهام مقصود لو صفر  -فاليخوبونز من اسبانيا 1
علي رضا فيروزجا  - 1انتون من اسبانيا صفر
الدور السابع للنساء:
سارا خادم الشريعة  - 0.5لي تينجيه من الصين 0.5
وه��ذه الصيني��ة ه��ي صاحبة المركز الثاني ف��ي بطولة العالم
الماضية.
الدور التاسع للرجال:
احسان قائم مقام  - 0.5يودين من روسيا 0.5
برهام مقصود لو صفر  -توخانف من اوكرانيا 1
علي رضا فيروزجا  - 0.5كامسكي من امريكا 0.5
الدور الثامن للسيدات:
سارا خادم الشريعة  - 1ارابيدزه من جورجيا صفر
الدور العاشر للرجال:
احسان قائم مقام صفر  -لناركيف من روسيا 1
برهام مقصود لو  - 0.5نوزدراجوف من روسيا 0.5
علي رضا فيروزجا صفر  -دوبوف من روسيا 1
وفي نهاية الدور العاشر حصد قائم مقام من عشر نقاط خمس
نقاط فقط ،وعلي رضا  6.5نقطة ومقصودلو  4نقاط فقط.
وبه��ذا يك��ون ف��ي نهاي��ة الي��وم الثان��ي (الخمي��س) عل��ي رض��ا
فيروزج��ا وبنقط��ة واح��دة اقل من المتصدر ف��ي المركز الثامن
عشر! وكذلك سارا بتخلفها بنقطة واحدة عن االولى تأتي في
المركز السادس.

اليتنينج يهزم فاليرز في دوري هوكي الجليد

كينجز يفوز على ليكرز بفضل رمية ثالثية

أح��رز أليك��س كيل��ورن هد ًفا بعد  18ثانية من بداية الوقت اإلضافي ،ليمنح تامبا باي
اليتنين��ج الف��وز  5-6عل��ى ضيف��ه فيالدلفي��ا فاليرز ف��ي دوري هوكي الجلي��د الليلة قبل
الماضية .وفرط اليتنينج في تقدمه  2-5مع بداية الش��وط الثالث ،إذ اهتزت ش��باكه 3
مرات في غضون  9دقائق ،ولجأ الفريقان إلى الوقت اإلضافي الذي حس��مه كيلورن في
بدايت��ه .وافتت��ح ماي��كل راف��ل التس��جيل لفاليرز بعد أقل م��ن  11دقيقة م��ن البداية ،لكن
اليتنينج قلب تأخره إلى تقدم في نهاية الش��وط األول ،بفضل هدفي نيكيتا كوتش��روف
وبراي��دن بوين��ت .وبعدم��ا أدرك كل��ود جيرو التع��ادل لفاليرز بعد  4دقائ��ق و 36ثانية من
بداي��ة الش��وط الثان��ي ،أح��رز اليتنين��ج  3أه��داف متتالي��ة ،قب��ل أن يجعل تايلر جونس��ون
النتيجة  .2-5وبدأ ديل وايز انتفاضة فاليرز في بداية الشوط الثالث ،وقلص روبرت هاج
الفارق إلى هدف ،ثم أدرك إيفان فروفوروف التعادل ،لكن ذلك لم يكن كافيا بعد انتزاع
كيلورن هدف الفوز في الوقت اإلضافي.
ويتصدر اليتنينج ،القس��م الش��رقي أمام تورونتو مابل ليفز وواش��نطن كابيتالز ،فيما
يحتل فاليرز المركز الـ  14من بين  16فريقا في القسم الشرقي.

أحرز بوجدان بوجدانوفيتش ،رمية ثالثية قبل  0.8ثانية من النهاية ،ليمنح سكرامنتو كينجز،
الف��وز  ،116-117عل��ى ضيف��ه ل��وس أنجليس ليكرز في دوري كرة الس��لة األمريك��ي للمحترفين.
وبدا ليكرز في طريقه لتجاوز غياب ليبرون جيمس ،بس��بب إصابة في الفخذ وتحقيق فوز س��هل،
عندم��ا تق��دم بف��ارق  15نقط��ة ف��ي الرب��ع األخي��ر ،قبل  6دقائ��ق و 29ثاني��ة من النهاي��ة .وانتفض
كينجز ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة في آخر  85ثانية ،واستعاد ليكرز تفوقه بفارق  3نقاط
قب��ل أن ي��درك كينج��ز التع��ادل في الدقيق��ة األخيرة .واكتف��ى براندون إنجرام بتس��جيل رمية
حرة واحدة من اثنتين ،ليتقدم ليكرز  ،114-116قبل  4.6ثانية من النهاية .وحسم بوجدانوفيتش
الف��وز برمي��ة ثالثي��ة ،ليع��وض كينجز س��قوطه عل��ى أرضه أمام ليك��رز ،يوم  10نوفمبر /تش��رين
الثان��ي ،ف��ي أول مواجه��ة بينهم��ا هذا الموس��م .وتص��در بوجدانوفيتش قائمة مس��جلي كينجز،
برصيد  23نقطة ،فيما أحرز زميله دي آرون فوكس  15نقطة ،بجانب  12تمريرة حاسمة.
هذا وكانت نتائج باقي المباريات كاالتي:
ميلووكي باكس  - 112نيويورك نيكس 96
روكتس  - 127بوسطن سيلتكس 113

مانشستر يونايتد يحدد موعد إعالن اسم املدرب الدائم

جواو ماريو :رونالدو أملح ملغادرة
الريال أثناء املونديال
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محترفان ايرانيان ينضمان للزوراء العراقي

اعلن��ت الهيئ��ة االدارية لن��ادي الزوراء
الرياض��ي العراق��ي ع��ن تعاقده��ا م��ع
العبين محترفين ايرانيين.
وق��ال عض��و الهيئ��ة االداري��ة للن��ادي
عب��د الرحم��ن رش��يد ف��ي بي��ان نش��ره
موقع (شفق نيوز) ان االدارة تعاقدت مع
الالعبين االيرانيين فرزاد جالل حاتمي

ومي�لاد ابراهي��م ن��وري لتمثي��ل الفري��ق
محلياً واسيوياً.
وتاب��ع رش��يد ان ‹الالعبي��ن االيرانيين
س��يتواجدان ف��ي بغ��داد ه��ذا االس��بوع
لالنخ��راط ف��ي تدريب��ات الفري��ق ،عل��ى
امل اضافتهم في كش��وفات الفريق في
االول من الشهر المقبل.

أنس جابر :لقب أفضل رياضية بتونس يمنحني شحنة هائلة
عب��رت بطل��ة التن��س التونس��ية أن��س
جاب��ر ع��ن س��عادتها الكبي��رة باختياره��ا
أفضل رياضية في تونس لعام .2018
وقال��ت جابر في تصري��ح يوم الجمعة:
«ه��ذا اللق��ب هو األول م��ن نوعه للتنس
التونس��ي ،باعتب��ار أن��ه ل��م يمن��ح ألي
العبة تنس من قبل ،بل كان حكرا على
رياضات أخرى».
وتابع��ت« :المؤك��د أن اإلنج��ازات
الت��ي حققته��ا عل��ى امت��داد الع��ام،

والت��ي مكنتن��ي م��ن الصع��ود للمرك��ز
 60عالمي��ا ،وه��و أفض��ل ترتي��ب للتن��س
العربي النس��ائي ،كان��ت كافية ليكون
التصويت لصالحي ،وأتقدم على أس��ماء
ب��ارزة» .وختم��ت جابر قائل��ة« :حصولي
عل��ى لق��ب أفض��ل رياضي��ة تونس��ية
له��ذا الع��ام ،يعطين��ي ش��حنة معنوي��ة
كبي��رة لمواصل��ة مش��واري عل��ى أعل��ى
مس��توى ،ويدفعني لتحقي��ق المزيد من
اإلنجازات».

توقعات بتفوق أسود الرافدين في كأس آسيا

ح��دد إد وودوارد نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي لن��ادي مانشس��تر يونايتد ،موعد إعالن اس��م
المدرب الدائم للفريق.
وتعاقد مانشستر يونايتد مع النرويجي أولي جونار سولسكاير كمدرب مؤقت للفريق
حتى نهاية الموسم ،خل ًفا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو.
ويتصدر األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والفرنسي زين الدين زيدان قائمة المرشحين
لتولي المهمة الفنية لليونايتد خالل الموسم المقبل.
وقال مقدم البرامج اإلذاعية الشهير جيم وايت لشبكة «توك سبورت»« :أخبرني وودوارد
�بوعا يدعو للفخر في مانشس��تر يونايتد ،حيث أن النادي
أن األس��بوع الماضي لم يكن أس� ً
يحت��اج إلج��راء دراس��ة مناس��بة الختي��ار المدرب الجدي��د ،وأنه لن يتم اإلع�لان عن هوية
المدير الفني الدائم قبل نهاية الموسم الحالي».
وأض��اف« :أخبرن��ي (وودوارد) أن��ه تلق��ى طلبات وتوصيات من أس��ماء معروف��ة في اللعبة
ممن يرغبون في الحصول على الوظيفة».
وأت��م« :ق��ال وودوارد كذل��ك إن عائلة جليزر مهتمة بتقاليد النادي وتريد التأكد من
أن األمور تسير بالطريقة المعتادة في مانشستر يونايتد».

كش��ف الدول��ي البرتغال��ي ج��واو ماري��و العب إنت��ر ميالن
الخمي��س ،ع��ن معرفته بنوايا مواطنه ،كريس��تيانو رونالدو،
بخصوص الرحيل عن ريال مدريد ،منذ مونديال  .2018وقال
ماريو خالل تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكتالونية:
«خالل نهائيات كأس العالم في روس��يا ،تحدث كريستيانو
ع��ن إمكاني��ة مغادرت��ه لري��ال مدري��د» .وتاب��ع« :كان م��ن
األفض��ل ل��و أن��ه انض��م لإلنت��ر ..لكنك ال تعرف ما س��يحدث
ف��ي المس��تقبل» .وكان كريس��تيانو ق��د ألم��ح إل��ى رحيل��ه
ع��ن الميرينجي ،بعد التتوي��ج بلقب دوري أبطال أوروبا ،على
حس��اب ليفربول ،لكنه انتظر حتى انتهاء مشاركة البرتغال
في المونديال ،لينضم بعدها إلى يوفنتوس.

وست هام ينتفض
أمام ساوثهامبتون
س��جل فيليب��ي أندرس��ون ثنائي��ة
رائع��ة ليق��ود وس��ت ه��ام للف��وز 1-2
عل��ى س��اوثهامبتون ،بع��د انتفاضة
مثي��رة ليرتق��ي للنص��ف األعل��ى
ف��ي ال��دوري اإلنجلي��زي الممت��از
الخميس.
وصع��د وس��ت ه��ام  4مراك��ز
ليصب��ح ف��ي المرك��ز التاس��ع
برصي��د  27نقط��ة م��ن  19مب��اراة
بينم��ا ظ��ل س��اوثهامبتون ف��ي
المركز الـ  16ولديه  15نقطة.

ب��دأ الع��د التنازل��ي لبطول��ة كأس أمم
آس��يا ،والتي س��تقام مطلع الشهر المقبل
ف��ي اإلم��ارات ،بمش��اركة  24منتخ ًب��ا،
ألول م��رة ف��ي تاري��خ الق��ارة الصف��راء،
ووق��ع المنتخ��ب العراقي ،ف��ي المجموعة
الرابع��ة ،الت��ي تض��م إل��ى جانب��ه ،اليم��ن
وفيتنام وإيران.
وح��رص موق��ع ك��ووره عل��ى اس��تطالع
توقع��ات أف��راد الجي��ل الذهب��ي للع��راق
الذي توج بلقب آسيا  ،2007بشأن حظوظ
أس��ود الرافدي��ن بعد قصر الم��دة الزمنية
للتحضيرات.
التركيز مطلوب
ق��ال الدول��ي الس��ابق باس��م عب��اس ،إن
األمني��ات واآلم��ال معق��ودة عل��ى العب��ي
العراق ،من أجل الذهاب بعيدًا في بطولة
أمم آسيا.
وأض��اف عب��اس «المنتخ��ب العراق��ي
يمتل��ك مجموع��ة جي��دة م��ن الالعبي��ن،
لك��ن الوق��ت ال��ذي عم��ل في��ه الم��درب
الس��لوفيني كاتانيت��ش ل��م يك��ن كاف ًي��ا

للتع��رف عل��ى تفاصي��ل العب��ي
المنتخب ،وكيفية توظيفهم داخل
الملع��ب» .ون��وه «م��ع فق��ر اإلع��داد
وقل��ة المباريات التجريبي��ة ،فما زال
المنتخ��ب العراق��ي بحاجة إلى عدد
م��ن المباري��ات ليق��ف الم��درب عل��ى
إمكانيات العبيه بشكل تام”.
وتاب��ع عب��اس «إذا أردن��ا تعوي��ض
عام��ل الزم��ن ،يج��ب أن يك��ون
المنتخ��ب ف��ي قم��ة التركي��ز
م��ع تطبي��ق الواجب��ات الدفاعي��ة
والهجومية بدقة شديدة».
ثقة أكبر
الدولي الس��ابق حي��در عبد الرزاق،
أوض��ح أن اس��تعداد المنتخب��ات
الكبي��رة للبطول��ة اآلس��يوية ،أفض��ل
بكثي��ر من تحضيرات العراق ،وذلك
نتيج��ة التعاقد المتأخر مع المدرب
السلوفيني كاتانيتش.
وتاب��ع حي��در أن مس��توى الفري��ق الفني
ف��ي تصاع��د مس��تمر ،ورغ��م أن الوق��ت ل��م
يك��ن ف��ي صال��ح الم��درب ،إال أن بصمات��ه
ظه��رت م��ع الفري��ق خ�لال المباري��ات
الودية.
وأك��د حي��در أن المب��اراة األول��ى أم��ام
فيتن��ام ،س��تكون مفت��اح تأه��ل المنتخ��ب
العراقي لبلوغ الدور الثاني.
تشكيلة مميزة
ق��ال الالع��ب نبي��ل عب��اس إن المنتخ��ب
العراق��ي يتح��دى العقب��ات بش��كل دائ��م،
مهم��ا كان��ت الظ��روف المحيط��ة
والمش��اكل الت��ي تعت��رض طريق��ه نح��و
اللقب القاري.
وأض��اف عب��اس «أعتق��د أن المنتخ��ب
العراقي لن يتأثر بتحضيراته المتواضعة
قبل خوض بطولة أمم آسيا».
ون��وه أن الفري��ق يضم نخبة من الالعبين
المميزي��ن القادري��ن عل��ى قي��ادة المنتخب
العراقي للمربع الذهبي ،بل وحصد اللقب.

إزاحة الستار عن خطة بيكيه لرئاسة برشلونة في 2021
يطمح اإلس��باني جيرار بيكيه ،مدافع فريق برش��لونة ،إلى رئاس��ة النادي الكتالوني في المس��تقبل،
عند اعتزال كرة القدم.
وذك��رت صحيف��ة «مون��دو ديبورتيفو» ،أن بيكيه انتهى م��ن التخطيط لمرحلة ما بعد اعتزال كرة
القدم ،حيث يسعى إلى تحقيق هدفه األساسي بتولي رئاسة برشلونة.
ً
عاما ،ليبدأ في
ونوهت الصحيفة أن بيكيه حدد عام ،2020
موعدا العتزاله ،وحينها سيكون بعمر ً 33
االس��تعداد النتخابات النادي الكتالوني ،المقرر إجرائها في  ،2021والتي ينتهي معها حقبة جوس��يب
ماريا بارتوميو ،الرئيس الحالي للبلوجرانا.
كم��ا ح��دد بيكي��ه ،األش��خاص الذي��ن س��يعاونوه ف��ي مهم��ة إدارة الن��ادي س��واء فن ًي��ا أو إدار ًي��ا ،وه��م
كارليس بويول في منصب السكرتير الفني ،باإلضافة لتواجد الثنائي أندريس إنييستا وتشافي على
مقاعد البدالء.
ولع��ل أف��كار بيكي��ه ق��د تج��د المس��اعدة م��ن المطربة ش��اكيرا ،م��ن خالل االتف��اق مع رع��اة جدد أو
تحوي��ل اس��م ملع��ب «الكام��ب ن��و» إلى مارك��ة تجارية ،لحص��د المزيد م��ن األرباح ،باإلضافة إلنش��اء
قسم تنس في النادي ،من أجل زيادة دخل البلوجرانا .يذكر أن جيرار بيكيه يملك شركة تعمل في
مجال رياضة التنس وتساهم في تنظيم بطوالت عالمية.

