رياضة

الخمي�س  10رم�ضان 2019/5/16 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6140

نوع من منافسات القوس والنشاب ..

ارتقاء منتخب ايران للسيدات بالـ«ريكرو»  17مرتبة في التصنيف الدولي االخير

اعل��ن اتحاد القوس والنش��اب االيراني عن
ارتق��اء منتخ��ب اي��ران للس��يدات بالـ«ريكرو»
وال��ذي ه��و أح��د ان��واع مس��ابقات الق��وس
والنش��اب  17مرتب��ة ف��ي التصني��ف الدول��ي
االخي��ر .ه��ذا وكان المنتخ��ب النس��وي

االيران��ي للـ «ريك��رو» قد حصل على المرتبة
الرابع��ة ف��ي المرحل��ة الثاني��ة م��ن بطول��ة
العال��م الت��ي ج��رت ف��ي الصي��ن مؤخ��راً ،مما
أدى ال��ى وص��ول المنتخب االيراني النس��وي
ف��ي ه��ذه اللعب��ة ال��ى المرك��ز  18عالمي �اً،

االتحاد االيراني يتعاقد مع املدرب البلجيكي
مارك فيلموتس

وذلك يكون قد ارتقى  17درجة.
وفيم��ا يل��ي المراك��ز االخي��رة التي حصل
عليه��ا الرياضي��ون االيراني��ون ف��ي ه��ذه
الرياضة:
«ريكرو» االنفرادي للسيدات:

( )74زهرا نعمتي أرتقت  110مرتبة.
( )122نيلوفر علي بور أرتقت  115مرتبة.
( )133شيفا شجاع مهر أرتقت  33مرتبة.
( )145بارميدا قاسمي سقطت  9مراتب.
«ريكرو» الفرق للسيدات:
المرتبة ( )18ايران صعود  17مرتبة.
«ميكس ريكرو»:
المرتبة « »26وصعود مرتبتان.
«ريكرو» االنفرادي للرجال:
 )149( - 1صادق اشرفي سقوط مراتب.
 )245( - 2امين بير علي ارتقاء  27مرتبة.
 )263( - 3رضا شباني ارتقاء  68مرتبة.
 )382( - 4كبوداني أرتقى مرتبة واحدة.
«ريكرو» الفرق للرجال:
المرتبة ( )33اليران وبدون تغيير.
«كامبوند» االنفرادي للسيدات:
( )144فيدا حليميان ارتقاء  35درجة.
«ميكس كامبوند»:
المرتبة  12اليران وصعودها  3مراتب.
«كامبوند» االنفرادي للرجال:
 )23( - 1اس��ماعيل عب��ادي وس��قوط 3
درجات.
 )31( - 2نيما محبوبي وسقوط درجتان.
 )57( - 3صال��ح باليزب��ان واالرتق��اء 81
درجة.
«كامبوند» الفرق للرجال:
ايران بالمرتبة  13وبدون تغيير.

أك��د رئي��س االتح��اد االيران��ي لك��رة الق��دم ،صح��ة التقاري��ر الت��ي تفي��د ب��ان الم��درب
البلجيك��ي «م��ارك فيلموت��س» س��يتولى تدري��ب المنتخ��ب الوطن��ي خلف��ا للبرتغال��ي
كارلوس كيروش.
وأوض��ح مه��دي ت��اج ف��ي تصريح مس��اء الثالث��اء ،أن فيلموت��س ( 50عام��ا) وصل طهران
فجر االربعاء ،البرام العقد ولالطالع على امكانيات الكرة االيرانية.
يش��ار الى أن فيلموتس لم يدرب اي فريق حتى االن بعد االنفصال عن منتخب س��احل
العاج .كما أنه قاد منتخب بلجيكا في كأس امم اوروبا .2016
وس��بق لفيلموتس تدريب أندية «س��نت ترويدينس» وس��تاندارد ليج البلجيكي وش��الكة
االلماني وبوردو الفرنسي.

خض��غ «بش��ار رس��ن» المحت��رف
العراق��ي بصف��وف ن��ادي برس��بوليس
طه��ران المناف��س بال��دوري االيران��ي
الممت��از لك��رة الق��دم عص��ر الثالث��اء،
لعملية جراحية بعد اصابة بالكتف.

وكان م��ن المق��رر أن يغ��ادر رس��ن
المستشفى مساء أمس االربعاء لقضاء
فت��رة النقاه��ة ف��ي المن��زل ،فيم��ا ق��در
االطب��اء بامكاني��ة اس��تئنافه التدريبات
في الشهرين المقبلين.

اآلسيوي يرفض طلب ذوب آهن االيراني بتغيير ملعب كربالء الدولي

ق��رر االتح��اد اآلس��يوي لك��رة الق��دم،
رف��ض طل��ب ن��ادي ذوب آه��ن االيران��ي
بنق��ل مباراته امام النصر الس��عودي في
الجول��ة االخي��رة م��ن دور المجموع��ات
بدوري ابطال آسيا.
وتق��دم ذوب آه��ن بطلب بنق��ل مباراته
ام��ام النص��ر الس��عودي م��ن ملع��ب
كرب�لاء الدول��ي ال��ى ملع��ب آخ��ر على
خلفي��ة االح��داث الت��ي ش��هدتها مب��اراة
الفري��ق االيران��ي ام��ام ال��زوراء العراقي
ف��ي الجول��ة قب��ل االخي��رة م��ن دور
المجموعات.

واص��در االتح��اد اآلس��يوي ق��راره
النهائي يوم الثالثاء ،حيث أبلغ الفريق
االيران��ي برف��ض طلب��ه وع��دم تغيي��ر
ملع��ب المباراة التي س��تقام على ملعب
كرب�لاء الدولي في الـ 21من آيار/مايو
الجاري.
واخت��ار ذوب آه��ن ،كرب�لاء مس��رحاً
لمواجهته امام النصر السعودي ،بعدما
ق��رر االخي��ر اقام��ة مب��اراة الذه��اب بين
الفريقي��ن عل��ى س��تاد آل مكت��وم بنادي
النصر في االمارات ،حيث انتهت حينها
بفوز الفريق االيراني .2-3

بوتاس سائق مرسيدس األسرع في اختبارات برشلونة

كوري يُهدي وريورز
جريزمان يبلغ أتلتيكو مدريد بروينز يتفوق على هوريكانز أزارينكا تبلغ ثمن نهائي
في دوري هوكي الجليد
روما للتنس
رسميا بقرار الرحيل
التقدم على بليزرز بدوري
ف��از بوس��طن بروين��ز  ،1-2عل��ى كاروالين��ا
أقص��ت البيالروس��ية فيكتوري��ا أزارين��كا،
السلة األمريكي
هوريكان��ز ليواص��ل تفوق��ه الت��ام عل��ى منافس��ه المصنف��ة أول��ى عالمي��ا س��ابقا ،منافس��تها

أعلن نادي أتلتيكو مدريد رسميا الثالثاء،
عب��ر حس��ابه الرس��مي عل��ى موق��ع التواصل
االجتماع��ي «تويت��ر»َّ ،
أن جريزم��ان ،أبل��غ
النادي ،بنيته الرحيل ،في الصيف المقبل.
وكش��فت صحيفة «سبورت» عن تفاصيل
االجتم��اع الذي عق��ده جريزمان مع ميجيل
أنخي��ل جي��ل ماري��ن المدي��ر التنفي��ذي
ألتلتيك��و ودييجو س��يميوني المدي��ر الفني،
وأندري��ا بيرت��ا المدي��ر الرياض��ي إلبالغه��م
بقرار الرحيل.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن جريزم��ان أبلغ
مس��ؤولي أتلتيك��و َّأن��ه س��يغادر الن��ادي ف��ي
الميركات��و الصيف��ي دون تحدي��د الن��ادي
الذي سينتقل له.
وس��يلجأ الالع��ب الفرنس��ي ،إل��ى بن��د
الش��رط الجزائ��ي ف��ي عق��ده م��ع أتلتيك��و،
وال��ذي س��ينخفض من  200ملي��ون يورو إلى
 120مليو ًنا ،في الصيف المقبل.
وتوقع��ت الصحيف��ة ،أن ينتق��ل جريزم��ان
إل��ى صف��وف برش��لونة عقب انتهاء الموس��م
الحالي ،ال س��يما أنه كان ضمن اهتمامات
النادي الكتالوني منذ الموسم الماضي.

العراقي «بشار رسن» يخضع لعملية جراحية

للمرة األولى  ..طاقم تحكيم نسوي يقود
مباراة بكأس االتحاد اآلسيوي
ت��م كتاب��ة التأري��خ في ك��رة القدم اآلس��يوية أمس االربعاء ،عندم��ا اصبحت الحكمة
اليابانية يوش��يمي ياماش��يتا إلى جانب الحكمتين المس��اعدتين ماكوتو بوزونو ونومي
تيش��يروغي أول طاقم تحكيمي من الس��يدات تولى إدارة مباراة في بطولة كأس االتحاد
اآلس��يوي لك��رة القدم ،والتي جمعت بين فريقي يانغ��ون يونايتد من ميانمار وناغا وورلد
الكمبودي ،على ستاد ثوينا.
وكان��ت ه��ذه ه��ي الم��رة األولى التي قادت فيها ثالث نس��اء مباراة ف��ي بطوالت األندية
للرج��ال الت��ي ينظمه��ا االتح��اد اآلس��يوي لك��رة الق��دم ،مم��ا يمث��ل عالمة فارق��ة جديدة
ف��ي التحكي��م اآلس��يوي .وكان عل��ى الثالثي التحكيم��ي اجتياز اختب��ار اللياقة البدنية،
ومطابق��ة متطلب��ات الح��كام م��ن الرجال قبل اختياره��ن وتعيينهن في الوقت المناس��ب،
ألنهن أيضاً جزء من  12امرأة سيمثلن آسيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات
 2019في حزيران .وكانت ياماش��يتا صاحبة الخبرة مس��رورة إلضافة بطولة جديدة في
مس��يرتها التحكيمية بعد أن ش��اركت في نهائيات كأس العالم للسيدات تحت  17عاماً
 ،2018وكأس آسيا للسيدات  2018في األردن.

تألق ستيفن كوري في الرميات الثالثية،
وأحرز  36نقطة ليقود جولدن س��تيت وريورز
للف��وز ( )94-116عل��ى بورتالند تريل بليزرز،
ف��ي المب��اراة االفتتاحي��ة لنهائ��ي القس��م
الغرب��ي ب��دوري ك��رة الس��لة األمريك��ي
للمحترفين.
وب��ات وري��ورز ،حام��ل اللق��ب ،يتق��دم ()0-1
عل��ى بلي��زرز ف��ي السلس��لة التي تحس��م على
أساس األفضل في  7مباريات.
وتق��ام المب��اراة الثاني��ة أيض��ا ف��ي ملع��ب
جول��دن س��تيت ،المصن��ف األول ،الي��وم
الخميس.
وس��اهم كالي طومس��ون أيض��ا بتس��جيل
 26نقط��ة ليحق��ق وري��ورز ،ف��وزه الثان��ي على
التوال��ي ،رغ��م غي��اب نجمه العم�لاق كيفن
دورانت؛ بسبب إصابة في الساق.
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ويقت��رب م��ن الوصول إلى نهائ��ي دوري هوكي
الجلي��د ف��ي أمري��كا الش��مالية ،ي��وم الثالث��اء.
وب��ات بروين��ز يتق��دم -3صف��ر ف��ي سلس��لة
القس��م الش��رقي للمس��ابقة ،والت��ي تق��ام عل��ى
أس��اس األفضل ف��ي  7مباري��ات .وأحرز كريس
فاجن��ر وب��راد مارتش��اند هدف��ي بروين��ز ،كم��ا
س��اهم الح��ارس ت��وكا راس��ك ف��ي االنتص��ار
بش��كل مؤث��ر وأنق��ذ  35محاول��ة .وج��اء ه��دف
كاروالينا الوحيد عن طريق كالفن دي هان.
ولن يكون أمام هوريكانز سوى الفوز على أرضه
ف��ي المب��اراة الرابع��ة مس��اء الخمي��س لتجن��ب
التعرض للهزيمة الساحقة في السلسلة.

األوكراني��ة إلين��ا س��فيتولينا ف��ي بطول��ة
روما للتنس.
واحتاج��ت أزارين��كا ،إل��ى س��اعتين و16
دقيقة كي تتجاوز عقبة األوكرانية؛ حيث
خس��رت المجموع��ة األول��ى ( ،)6-4قب��ل أن
تنتف��ض ف��ي المجموعة الثانية ،وتحس��مها
( ،)1-6ثم فازت بالمجموعة الثالثة (.)5-7
وبلغ��ت الالعب��ة البيالروس��ية ،بذلك ثمن
نهائ��ي بطول��ة روم��ا؛ حي��ث تنتظ��ر الفائ��زة
م��ن لق��اء األربع��اء ،ال��ذي يجم��ع اإلس��بانية
جاربين��ي موج��وروزا ،باألمريكي��ة دانييل��ي
كولينز.

شابة من أوكرانيا تصبح أصغر بطلة للعالم في رياضة الجودو
حقق��ت األوكراني��ة الش��ابة داريا بيلوي��د ،انجازا تاريخي��ا بفوزها ب��أول ميدالية ذهبية
في بطولة العالم لرياضة الجودو ،لتصبح أصغر بطلة للعالم في تاريخ هذه الرياضة.
وأحرزت داريا «فخر أوكرانيا» الميدالية الذهبية ،وهي في ربيعها الـ  17و 345يوما.

أكمل فالتيري بوتاس هيمنة مرس��يدس في بطولة العالم لس��باقات فورموال  1للس��يارات
بتسجيله أسرع لفة في اختبارات بحلبة قطالونيا في برشلونة يوم الثالثاء.
وس��جل الس��ائق الفنلن��دي ،صاح��ب المرك��ز الثان��ي ف��ي بطولة العال��م بعد أن خس��ر أمام
زميله بالفريق لويس هاميلتون في س��باق جائزة إس��بانيا الكبرى يوم األحد ،أس��رع زمن لفة
خالل دقيقة واحدة و 15.511ثانية.
وهذا الزمن أقل من الذي سجله يوم السبت (دقيقة و 15.406ثانية) حين انتزع مركز أول
المنطلقي��ن لكن��ه يبقى أس��رع من زم��ن هاميلتون في التجارب التأهيلي��ة ،وقطع بوتاس 131
لفة وهو ما يعادل مسافة السباق مرتين تقريبا.
وفاز مرسيدس بكل السباقات الخمسة هذا الموسم واحتل أول مركزين في كل سباق.
وج��اء ش��ارل لوكلير س��ائق في��راري خلف بوتاس مس��جال دقيقة و 16.933ثاني��ة ثم دانييل
كفيات سائق تورو روسو في المركز الثالث وسجل دقيقة و 17.679ثانية.
وقطع الكندي نيكوالس لطيفي السائق االحتياطي في وليامز أكبر مسافة بعد أن اجتاز
 134لفة لكنه كان األبطأ.
وخاض البريطاني كالوم لوت االختبار مع ألفا روميو لكنه تعرض الصطدام كبير ونجا
من اإلصابة لكن السيارة تحطمت.

وزير الرياضة والسياحة البولندي يقترب من رئاسة
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات
يقت��رب فيتول��د بان��كا وزي��ر
الرياض��ة والس��ياحة ف��ي بولن��دا
م��ن أن يصب��ح الرئي��س الجدي��د
للوكال��ة العالمي��ة لمكافح��ة
المنش��طات بع��د جلس��ة تصوي��ت
الثالثاء ،جعلته المرش��ح الوحيد
لشغل المنصب.
وبان��كا ع��داء ب��ارز س��ابق ،س��اعد
بولن��دا عل��ى الف��وز بميدالي��ة
برونزي��ة في س��باق  4ف��ي  400متر
تتابع في بطولة العالم .2007
وتف��وق بان��كا ف��ي التصوي��ت
عل��ى مارك��وس دي��از نائ��ب وزي��ر
الرياض��ة والس��ياحة في جمهورية
الدومني��كان ،لخالفة كريج ريدي المنتهية
واليته.
وس��يتولى بان��كا مؤسس��ة تعان��ي م��ن آث��ار
فضيحة منش��طات في روسيا أدت إلى حدوث
انقسامات بها.
وأبل��غ بان��كا وس��ائل إع�لام بولندي��ة (ه��ذه
لحظة مهمة لبولندا .اختياري ش��رف كبير
لي لكنه يحملني مسؤولية عظيمة).
وج��رى التصوي��ت عب��ر ممثل��ي  21حكوم��ة
ف��ي اللجن��ة التنفيذي��ة بالوكال��ة العالمي��ة
لمكافحة المنش��طات ومجلس��ها التأسيس��ي
ف��ي مونتري��ال .وس��يتم إع�لان فوز المس��ؤول

البولن��دي البال��غ م��ن العم��ر  34عام��ا
بالمنص��ب رس��ميا ليصب��ح الرئي��س الراب��ع
للوكال��ة العالمي��ة لمكافح��ة المنش��طات
خ�لال مؤتم��ر عالم��ي لمكافحة المنش��طات
ف��ي الرياضة من المق��رر أن يعقد في بولندا
ف��ي الفت��رة م��ن الخام��س حت��ى الس��ابع من
نوفمبر تشرين الثاني.
وإذا أراد أي شخص آخر منافسة بانكا فانه
يتعي��ن عليه الحص��ول على دعم عضو واحد
عل��ى االق��ل في المجلس التأسيس��ي على أن
يتقدم بأوراق ترش��حه إلى مسؤولي الوكالة
العالمي��ة لمكافح��ة المنش��طات قب��ل انتهاء
المهلة النهائية في  31مايو ايار.

