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وجماهيريته باملرتبة  49عاملي ًا ..

برسبوليس يهزم سايبا ويوسع الفارق مع اقرب منافسيه

ف��از متص��در ال��دوري االيراني الممت��از لكرة
الق��دم برس��بوليس عل��ى س��ايبا  2-3ف��ي مباراة

مثي��رة جرت مس��اء الس��بت في خت��ام المرحلة
 25م��ن مس��ابقة ال��دوري .اقيمت المب��اراة على

9

س��تاد آزادي بطهران ب��ادارة الحكم محمد رضا
اكبريان ،سجل اهداف برسبوليس ،بشار رسن

( ، )32عل��ي عليب��ور ( )49ومه��دي تراب��ي (،)62
فيما سجل لنادي سايبا ،رضا اسدي ( 4و.)68
وبه��ذا الف��وز ع��زز ن��ادي برس��بوليس فرص��ه
بالف��وز باللق��ب بع��د ان وس��ع الفارق م��ع اقرب
منافس��يه ،اذ ارتفع رصيده الى  54نقطة ،وحل
تراكتورس��ازي تبريز بالمركز الثاني برصيد
 49نقط��ة  ،وج��اء اس��تقالل طه��ران بالمرك��ز
الثال��ث برصي��د  47نقط��ة بف��ارق االهداف عن
سباهان اصفهان صاحب المركز الرابع.
م��ن جه��ة أخ��رى صن��ف مرك��ز الدراس��ات
الرياضية  CIESلكرة القدم ،نادي برس��بوليس
االيران��ي بالمرتب��ة  49عالمي��ا م��ن حي��ث ع��دد
حض��ور المش��جعين لمباريات��ه ف��ي الس��نوات
الخم��س الماضي��ة متفوق��ا عل��ى ري��ال بتي��س
االسباني.
وأكدت الدراس��ة أن برس��بوليس حصل على
ه��ذا التصنيف بمعدل حضور  36025مش��جعا
للمباري��ات التي خاضها بي��ن أعوام  2013حتى
.2018
وتص��در قائمة االكثر جماهيرية في الفترة
المذك��ورة نادي بوروس��يا دورتمون��د االلماني
بمعدل  80230مشجعا وتاله مانشستر يونايند
بـ  75218وبرشلونة االسباني بـ .74876
يذكر أن برسبوليس يخوض مبارياته داخل
القواع��د بملع��ب آزادي ف��ي طهران الذي يس��ع
الكثر من  100الف متفرج.

االيرانية «غيتي موسوي»  ..أقوى سيدة في العالم:

اختيار املنتخب الوطني االيراني للسكواش كأفضل منتخب في آسيا

اعل��ن االتح��اد اآلس��يوي لرياض��ة ال �ـ
«اسكواش» عن ترشيح منتخب الرجال
االيراني (للسكواش) كأفضل منتخب
عل��ى صعيد القارة االس��يوية في مجال
التطور والتقدم.
وعق��دت الجلس��ة النهائي��ة لحس��م
المنتخب��ات المتفوق��ة ف��ي مج��ال
رياضة الس��كواش االس��يوية للعام 2018
ف��ي م��اكاو بمش��اركة ممث��ل آس��يا
للس��كواش «آنطون��ي س��و» والممث��ل
التنفيذي «اميل��ي مك» وممثلين عن
ايران واليابان والهند وهونغ كونع.
وت��م اختي��ار المنتخ��ب الوطن��ي
االيران��ي للس��كواش للرج��ال كأفض��ل

منتخ��ب في القارة االس��يوية في مجال
التط��ور والتق��دم بس��بب النتائ��ج الت��ي
حققه��ا للع��ام  .2018كم��ا ت��م انتخاب
الم��درب االيران��ي «محم��د حس��ين
س��نائي» كأفض��ل م��درب ف��ي آس��يا
ف��ي مج��ال التط��ور والمدربة ،والس��يدة
«فاطم��ة الس��ادات حي��دري» كأفض��ل
مدربة في مجال اعطاء الهوية.
وس��يتم تكري��م المتفوقين ف��ي مجال
رياض��ة الس��كواش ف��ي الق��ارة االس��يوية
للع��ام  ،2018بنهاي��ة ابري��ل الحال��ي
وخ�لال مراس��م خاص��ة بالتزام��ن م��ع
اقام��ة منافس��ات بطول��ة الس��كواش
االسيوية للكبار في ماليزيا.

ايران تحرز الوصافة في بطولة أمريكا الدولية لرمي القرص

الرقم القياسي التالي سيكون سحب طائرة
قالت صاحبة الرقم القياسي المسجل في غينس االيرانية « غيتي موسوي» بعد سحبها
ش��احنة بزن��ة  12ال��ف و 270كيلوغرام��ا انه��ا تن��وي تس��جيل رق��م قياس��ي جدي��د من خالل
سحب الطائرة .
اضاف��ت « غيت��ي موس��وي» لمراس��ل ارن��ا انه��ا مارس��ت الرياضة منذ الس��ابعة م��ن عمرها
وواصلته��ا ف��ي الثانوي��ة العام��ة ف��ي م��ادة الس��احة والمي��دان وكم��ال االجس��ام مبين��ة انها
تمارس رياضة كمال االجسام كمحترفة منذ خمس سنوات.
واعرب��ت موس��وي ع��ن امله��ا ف��ي ان تفس��ح المج��ال أم��ام مش��اركة الس��يدات ف��ي هك��ذا
منافس��ات دولي��ة وقال��ت ان اخ��ر رقم تم تس��جيله في كت��اب غينس لالرقام القياس��ية كان
لسيدة استرالية بسحبها شاحنة بوزن 11الف و  350كيلوغراما مبينة لكسره البد ان يكون
الرقم التالي اكثر منه بمائة كيلوغرام على االقل مؤكدة انها اس��تطاعت في حركتها
الثاني��ة وبمراع��ات جمي��ع ش��روط غين��س س��حب ش��احنة بزن��ة  12ال��ف و  270كيلوغرام��ا
بمسافة  30مترا وتسجيل اسمها في كتاب غينس لالرقام القياسية.
واعرب��ت صاحب��ة الرق��م القياس��ي ان��ه بس��بب الحظ��ر المفروض عل��ى ايران فأن تس��جيل

اس��مها بش��كل نهائ��ي ف��ي غينس يحمله��ا عبء مال��ي متمنية أن يس��اعدها المس��ؤولون في
هذا المجال .
وبين��ت انه��ا ترغ��ب ف��ي حركته��ا القادمة س��حب طائ��رة ثقيلة ولك��ن عليها اوال تس��جيل
رقمها السابق بشكل نهائي ومن ثم العمل على تسجيل رقم قياسي جديد.

األهلي املصري يحقق ً
فوزا ماركيز أول املنطلقني في أوسنت للعام
معنويًا أمام صن داونز
السابع على التوالي
ويودع دوري األبطال

حق��ق األهل��ي المص��ري ف��و ًزا معنو ًي��ا،
به��دف نظي��ف عل��ى حس��اب ضيف��ه ص��ن
داون��ز الجنوب أفريقي الس��بت ،في المباراة
الت��ي جمعتهم��ا عل��ى ملع��ب ب��رج الع��رب
باإلس��كندرية ،ف��ي جول��ة اإلي��اب ل��دور
الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وودع األهل��ي المص��ري وصي��ف آخ��ر
نس��ختين البطولة القارية عل��ى يد الفريق
الجن��وب أفريق��ي بعدما خس��ر ذهاب �اً خارج
الدي��ار بخماس��ية دون رد ،ليصع��د بط��ل
نس��خة  2016إل��ى المرب��ع الذهبي بمجموع
المباراتين (.)1-5
وفش��ل الفري��ق األحم��ر ف��ي رد اعتب��اره
بفوز كبير خالل لقاء اإلياب وس��ط أجواء
عصبي��ة ومتوت��رة من جانب العب��ي الفريق
والجماهي��ر واإلدارة واعتراض��ات عل��ى
الحكم الجامبي بكاري جاساما.

انت��زع م��ارك ماركي��ز ،بط��ل العال��م ومتس��ابق هون��دا مرك��ز أول
المنطلقي��ن ف��ي جائزة أمريكا الكبرى ببطول��ة العالم للدراجات النارية
للع��ام الس��ابع عل��ى التوالي الس��بت ،بينما اكتفى منافس��ه على اللقب
أندريا دوفيتسيوزو بالمركز الـ.13
وسينضم إلى المتسابق اإلسباني في الصف األول كل من المخضرم
عام��ا،
اإليطال��ي فالنتين��و روس��ي متس��ابق ياماه��ا البال��غ عم��ره ً 40
والبريطاني كال كراتشلو متسابق ال.سي.ار هوندا.
ول��م يخس��ر ماركي��ز ،بط��ل العال��م  5م��رات ،ال��ذي حق��ق زم ًن��ا ق��دره
دقيقتي��ن ،و 3.787ثاني��ة عل��ى حلب��ة أوس��تن وانتص��ر هن��اك ف��ي آخ��ر 6
مواس��م .وج��اء روس��ي ثان ًي��ا متأخ � ًرا بف��ارق  0.237ثاني��ة ،ع��ن ماركي��ز
لينطلق من الصف األول للمرة األولى منذ ماليزيا في أكتوبر/تشرين
األول الماضي.
وفق��د اإلس��باني خورخ��ي لورينزو زمي��ل ماركيز وقت��ا بعدما تعرضت
دراجت��ه لمش��كلة واضط��ر إل��ى اس��تخدام الدراج��ة البديل��ة ليكتف��ي
بالمركز .11
وفش��ل دوفيتس��يوزو ،متس��ابق دوكات��ي وال��ذي يتأخ��ر بأرب��ع نق��اط
ع��ن ماركي��ز بع��د س��باقين ه��ذا الموس��م ،في تج��اوز الفت��رة األولى من
التجارب التأهيلية.
وتس��بب الطقس الس��يئ والبرق في إلغاء التجارب الحرة األخيرة لكن
تراجعت حدة األمطار قبل انطالق التجارب التأهيلية.

ميالن يهزم التسيو ويُحكم قبضته
على املركز الرابع بالكالتشيو
أحك��م مي�لان قبضته على المرك��ز الرابع بالدوري اإليطالي،
بتحقيق فوز مهم ( )0-1على التسيو في سان سيرو السبت.
كان فريق المدرب جينارو جاتوزو ،يدرك أن عليه الفوز ليظل
ف��ي إط��ار المنافس��ة على أحد األماك��ن المؤهلة ل��دوري أبطال
أوروب��ا ،عق��ب ف��وز روم��ا على أوديني��زي ( )0-1في وقت س��ابق من
السبت.
وضمن��ت ركل��ة ج��زاء س��ددها فرانك كيس��ي قب��ل  10دقائق
على نهاية المباراة  3نقاط هامة لميالن ،أمام منافس��ه المباش��ر
ف��ي الس��باق عل��ى إنه��اء البطول��ة ضمن األربع��ة االوائل ،ليوس��ع
الف��ارق م��ع مالحق��ه التس��يو إل��ى  6نق��اط م��ع امت�لاك األخي��ر
مباراة مؤجلة.
ويحت��ل مي�لان المرك��ز الراب��ع ب �ـ 55نقط��ة متراج ًع��ا ،بف��ارق
نقطتي��ن خل��ف انترمي�لان ،صاح��ب المرك��ز الثال��ث ال��ذي
سيالقي فروزينوني ضمن نفس الجولة.
ويتراج��ع روم��ا صاح��ب المركز الخامس بف��ارق نقطة واحدة
خل��ف مي�لان ،بينم��ا ل��م يلع��ب أتالنت��ا ( 52نقط��ة) ،وتورينو (49
نقطة) ضمن الجولة الحالية بعد.
ه��ذا وكان س��بال ق��د هزم متصدر ال��دوري يوفنت��وس بهدفين
لواحد ،ليس��جل بذلك الخس��ارة الثانية ليوفنتوس في الدوري
هذا العام.

نقطة الجزاء تمنح يونايتد فوزا عسيرا على وست هام

إشبيلية ينعش آماله األوروبية بانتصار مثير على بيتيس

أنع��ش مانشس��تر يونايت��د
حظوظ��ه ف��ي التأه��ل إلى مس��ابقة
دوري أبط��ال أوروب��ا الموس��م
المقب��ل ،بفوزه الش��اق عل��ى ضيفه
وس��ت ه��ام يونايت��د  1-2مس��اء
الس��بت ،في الجولة  34من الدوري
اإلنجليزي.
وأحرز ب��ول بوجبا هدفي يونايتد
م��ن ركلت��ي ج��زاء ف��ي الدقيقتين
 19و ،79فيم��ا س��جل فيليب��ي
أندرس��ون ه��دف وس��ت ه��ام ف��ي
الدقيقة .49
وبه��ذه النتيجة ،يرفع مانشس��تر
يونايت��د رصي��ده إل��ى  64نقط��ة ف��ي المرك��ز الخام��س ،بف��ارق نقط��ة أمام آرس��نال الذي
يلع��ب ي��وم اإلثني��ن أمام واتفورد ،فيما تجمد رصيد وس��ت هام عند  42نقطة في المركز
الحادي عشر.
وقد جرت مساء السبت عدة مباريات كانت نتائجها كاالتي:
توتنهام  - 4هيديرسفيلدتاون صفر
ساوثهامبتون  - 3وولفرهامبتون 1
فولهام  - 2ايفرتون 1
بيرنلي  - 2كارديف سيتي صفر
برايتون صفر  -بورنموث 5

حاف��ظ إش��بيلية عل��ى آماله ف��ي اقتناص المركز الرابع في الليج��ا ،بعد أن حقق فوزا
صعبا في ديربي األندلس ،على غريمه التقليدي ريال بيتيس بنتيجة ( )2-3السبت.
وافتتح النجم منير الحدادي باب التس��جيل إلش��بيلية في الدقيقة  ،26بعد أن اس��تغل
عرضية من اليمين من بابلو سارابيا ليسكنها برأسه في الشباك.
ومع بداية النصف الثاني ،عدل بيتيس الكفة في الدقيقة  55بقدم جيوفاني لو سيلسو،
بتسديدة من داخل المنطقة مرت على يمين التشيكي توماس فاتشليك.
لم تكد تمر  4دقائق حتى تقدم أصحاب األرض في النتيجة من جديد بهدف ثان حمل
توقي��ع النج��م بابل��و س��ارابيا ،بع��د أن حول عرضية متقنة من وس��ام بن ي��در بقدمه داخل
الشباك.
وفي الدقيقة  ،63وسع بابلو فاسكيز الفارق إلشبيلية بتسديدة رائعة من خارج المنطقة،
مرت على يسار الحارس باو لوبيز.
وقب��ل  8دقائ��ق م��ن النهاي��ة ،قل��ص كريس��تيان تي��و الف��ارق لبيتي��س ،إثر تنفي��ذ متقن
لركلة حرة من على حدود المنطقة لم يحرك لها فاتش��ليك س��اكنا ،ولكن الوقت لم
يسعفهم لتدراك الموقف.
وبع��د أن حص��د انتص��اره الثان��ي على التوالي ف��ي الليجا ،مع مدرب��ه الجديد خواكين
كاب��اروس ،قف��ز إش��بيلية للمرك��ز الراب��ع مؤقت��ا ف��ي الليج��ا ،بع��د أن أصب��ح رصيده 52
نقطة ،بفارق نقطتين أمام خيتافي ،الذي سيحل ضيفا على بلد الوليد.
بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند  43نقطة في المركز التاسع.
هذا وكانت نتائج المباريات االخرى كالتالي:
اسبانيول  - 2االفيس 1
هويسكا صفر  -برشلونة صفر
اتلتيكو مدريد  - 2سيلتافيجو صفر

اح��رز الالع��ب االيران��ي «احس��ان
ح��دادي» مرك��ز الوصاف��ة ف��ي بطول��ة
أمري��كا الدولي��ة لرمي الق��رص ،وافادت
ارن��ا ان «ح��دادي» ن��ال ام��س االح��د
المرك��ز الثاني ف��ي بطولة  UCSDمن
خالل رمي القرص  65مترا و  71سنتم .
وي��زور ح��دادي حالي��ا كاليفورني��ا
للمش��اركة ف��ي التماري��ن الرياضي��ة
التدريبي��ة تح��ت اش��راف مدرب��ه «مك
فيلكينز’ .
واح��رز رج��ي جك��رس م��ن أمري��كا

المرك��ز االول ف��ي البطول��ة الدولي��ة
لرم��ي الق��رص ،وكان البط��ل االيراني
ق��د احت��ل المركز االول في مس��ابقات
جوالفيس��تاي كاليفورني��ا لرم��ي
الق��رص  67مت��را و 19س��نتم ،ويس��تعد
ح��دادي للمش��اركة ف��ي البطول��ة
الدولية لرمي القرص في قطر.
وس��تجري مس��ابقات كأس العال��م
اللعاب القوى لعام  2019في الفترة من
 27س��بتمبر ( ايل��ول) حت��ى  6اكتوب��ر
(تشرين االول) في قطر.

وتحقق رقمني قياسيني ..

الروسية كاشيرينا تحرز ذهبية بطولة أوروبا لرفع األثقال

أحرزت الرباعة الروسية تاتيانا كاشيرينا
الميدالي��ة الذهبي��ة في فئة وزن فوق  87كغ
الس��بت ،في بطولة أوروبا لرفع األثقال التي
تستضيفها مدينة باتومي الجورجية.
وج��اءت كاش��يرينا ف��ي المرك��ز األول
وحقق��ت رقمي��ن قياس��يين بع��د رفعه��ا م��ا
مجموعه  331كغ ( 146خطف و 185نتر).
والرقم��ان الس��ابقان مس��جالن باس��م
كاش��يرينا أيض��ا ،بـ 330ف��ي المجموع و145
ف��ي الخطف .أم��ا المركز الثاني فقد كان

من نصيب األوكرانية أناستاس��يا ليسينكو،
الت��ي تمكن��ت من رفع  268ك��غ ( 120خطف
و 148نتر).
وذهب��ت الميدالي��ة البرونزي��ة للبريطاني��ة
إيميل��ي كيمبي��ل برفعه��ا  260ك��غ (115
خطف و 145نتر).
يذك��ر أن ميدالي��ة كاش��يرينا الت��ي
انتزعته��ا الس��بت كانت الثامن��ة في بطولة
أوروب��ا ،وه��ي بطل��ة العال��م لخم��س م��رات،
وصاحبة فضية أولمبياد .2012

الدوري األملاني ..

دورتموند يتجاوز ماينز بثنائية ويتصدر «مؤقتا»
تص��در فري��ق بوروس��يا دورتموند ج��دول ترتيب الدوري األلماني لكرة القدم «بوندس��ليغا»،
بشكل مؤقت ،بفوزه على ماينز  1-2السبت في المرحلة الـ 29من المسابقة.
وس��جل هدف��ي دورتمون��د ج��ادون سانش��و ف��ي (د 17.و ،)24فيم��ا س��جل ه��دف ماين��ز روبي��ن
كايسون في (د.)83.
ورفع دورتموند رصيده إلى  66نقطة في صدارة الترتيب ،بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ،
ال��ذي يمكن��ه اس��تعادة الصدارة في حال ف��وزه على فورتونا دوس��لدورف  .وتوقف رصيد ماينز
عند  33نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي مباراة أخرى ،عزز اليبزيغ موقعه في المركز الثالث في الدوري األلماني بتغلبه على
ضيفه فولفسبورغ  ،0-2وسجل هدفي اليبزيغ كيفن كامبل وتيمو فيرنير في (د 16.و.)28
ورفع اليبزيغ رصيده إلى  58نقطة في المركز الثالث ،وتوقف رصيد فولفس��بورج عند 45
نقط��ة ف��ي المرك��ز الثامن .وفاز في هذه الجولة أيضا بوروس��يا مونش��نغالدباخ على هانوفر
 ،0-1وباير ليفركوزن على شتوتغارت بذات النتيجة ،وفيردر بريمن على فرايبورغ .1-2

