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بعد تغلبه على جميع املنافسني

اليوم  ..االيراني «ذبيح الله بور شيب» في نهائي الدوري العاملي للكاراتيه
بعد س��حقه لجميع منافس��يه تأهل كابتن منتخب
اي��ران المش��ارك في بطولة الدوري العالم��ي بالكاراتيه الى
الن��زال النهائي الذي س��يجري اليوم االحد .بدأت المرحلة
الخامس��ة لل��دوري العالم��ي للكاراتي��ه  2019ي��وم الجمع��ة
ف��ي مدين��ة طوكي��و باليابان ،ويش��ارك المنتخ��ب االيراني
ف��ي ه��ذه المنافس��ات ف��ي نوعي��ن م��ن المس��ابقات (الكات��ا
والكوميته) للرجال والسيدات.
له��ذه المس��ابقات اهمي��ة كب��رى حي��ث تعط��ى ل��كل
متناف��س امتي��ازات اولمبي��ة اضافي��ة ،وله��ذا يش��ارك فيه��ا
كب��ار العب��ي الكاراتيه في العالم .وتناف��س االيراني (ذبيح
اهلل بورش��يب) ف��ي وزن أق��ل م��ن  86كغ��م – وه��و كابت��ن
منتخ��ب اي��ران المش��ارك بالبطول��ة  -مع العبي��ن من كل
م��ن (فرنس��ا  -كوس��وفو  -بيالروس��يا وكرواتي��ا) ،حي��ث
اس��تطاع ان يهزمه��م جميع �اً ويتأه��ل ال��ى الن��زال النهائ��ي
ومواجهة البطل العالمي في اللعبة الياباني (رياتارو آراغا)
اليوم االحد.
وف��ي نف��س ه��ذا الوزن تنافس من اي��ران كل من (مهدي
ق��راري زاده ومه��دي خ��دا بخ��ش) ،ولكنه��م خرج��وا م��ن
المس��ابقات بع��د خس��ارتهم أم��ام منافس��يهم ف��ي االدوار
االولى.
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان اي��ران ق��د حص��دت ميدالي��ة
ذهبي��ة للس��يدات ف��ي وزن اق��ل م��ن  50كغ��م ي��وم الجمع��ة،
حيث خطفتها (سارا بهمنيار) ،فيما تأهل مجيد حسن نيا
في وزن اقل من  60كغم وبهمن عسكري في وزن اقل من 75
كغم الى تحديد المركزين الثالث والرابع.

مکفوف إيراني يحرز ذهبية
بطولة آسيا للجودو

في التصفيات املؤهلة ألمم أوروبا
.. 2020

هولندا تثأر من أملانيا
برباعية في عقر دارها

أح��رز المكف��وف االيران��ي «رض��ا غالم��ي» ذهبي��ة ال��وزن 66
كيلوغرام في بطولة اسيا المقاومة في كازاخستان.
وف��از غالم��ي ف��ي مبارات��ه االول��ى عل��ى منافس��ه التايلن��دي
بالضرب��ة القاضي��ة وف��ي مبارات��ه الثاني��ة ف��از عل��ى الع��ب م��ن
كازاخستان وفي النهائي على منافس من الصين ليحرز ذهبية
ال��وزن  66كيلوغ��رام .وكان غالم��ي ق��د اح��رز برونزي��ة االلعاب
البارا اولمبية في جاكارتا عام .2018

نيمار يضع بصمته على تعادل مثير مع كولومبيا ودي ًا
أصب��ح لوي��س موريي��ل أول كولومب��ي
يس��جل هدفي��ن ف��ي ش��باك البرازي��ل ،لك��ن
المب��اراة الودي��ة ف��ي ميام��ي انته��ت بالتع��ادل
( .)2-2وتقدم��ت البرازي��ل به��دف بع��د 20
دقيق��ة ،بضرب��ة رأس م��ن كاس��يميرو ،عق��ب
ركلة ركنية نفذها نيمار العائد إلى تشكيلة
المنتخ��ب ،بع��د الغي��اب ع��ن مش��وار التتوي��ج
بكوبا أمريكا لإلصابة.
وتع��ادل موريي��ل م��ن ركلة جزاء بعد س��ت
دقائ��ق ،بس��بب خط��أ م��ن أليك��س س��اندرو ،ثم
من��ح التق��دم لكولومبي��ا قب��ل  11دقيق��ة م��ن
نهاي��ة الش��وط األول ،عندم��ا س��دد بق��وة ف��ي
الشباك إثر لعب جماعي رائع.

وتط��ور أداء البرازي��ل ف��ي الش��وط الثان��ي،
وتع��ادل نيم��ار ف��ي الدقيق��ة  ،58بعدم��ا قاب��ل
تمري��رة م��ن فيلي��ب كوتيني��و .وف��ي مب��اراة

أقيم��ت دون االس��تعانة بتقنية الفيديو ،رفض
الحك��م مطالب��ة نيم��ار بالحص��ول على ركلة
ج��زاء ،قب��ل ربع س��اعة م��ن النهاي��ة ،بعد كرة
مش��تركة م��ع دافينس��ون سانش��يز مداف��ع
كولومبي��ا .وق��ال داني ألفيس قائ��د البرازيل
«كان��ت مباراة صعبة ،لكن أعتقد أننا صنعنا
ع��ددا أكب��ر م��ن الف��رص ،وكان يمك��ن أن
نفوز ..إال أني أعتقد أن مباراة بهذا المستوى،
كان يمكن أن يحسمها أي فريق”.
وس��تتوجه البرازي��ل إل��ى ل��وس أنجل��وس
لمواجه��ة بي��رو ودي��ا ،ي��وم الثالث��اء ،بينم��ا
س��تلعب كولومبيا مع فنزوي�لا في تامبا ،في
الليلة ذاتها.

رد منتخ��ب هولن��دا الدي��ن لنظي��ره األلماني،
بإس��قاطه ف��ي عق��ر داره ( ،)2-4عل��ى ملع��ب
فولكس��بارك ،ي��وم الجمع��ة ،ف��ي تصفي��ات ي��ورو
.2020
وج��اءت أهداف هولندا ع��ن طريق فرينكي دي
يون��ج ،جوناث��ان ت��اه «ه��دف ف��ي مرم��اه» ،دوني��ل
مالي��ن وجيورجيني��و فينال��دوم ،ف��ي الدقائ��ق ،59
 79 ،66و ،90بينم��ا أح��رز س��يرجي جنابري وتوني
ك��روس «ركلة جزاء» أللماني��ا ،في الدقيقتين
 9و.73
وبذلك ،استطاع منتخب الطواحين الثأر من
س��قوطه أم��ام األلم��ان ( ،)3-2على ملع��ب يوهان
كرويف أرينا ،في مستهل التصفيات.
وفيم��ا يل��ي نتائ��ج المباري��ات االخ��رى لمس��اء
الجمعة:
استونيا  – 1روسيا البيضاء 2
قبرص  – 1كازاخستان 1
سلوفاكيا صفر – كرواتيا 4
ويلز  - 2اذربيجان 1
سان مارينو صفر  -بلجيكا 4
اسكتلندا  - 1روسيا 2
النمسا  - 6التفيا صفر
سلوفينيا  - 2بولندا صفر

ضمن منافسات ألعاب القوى في بروكسل

اليلس يفوز بسباق  200متر في نهائيات الدوري املاسي
جمع نواه اليلس ،بين لقبي السرعة في نهائيات الدوري
الماس��ي أللعاب القوى بعد أن فاز بس��باق  200متر الجمعة
عقب إحرازه لقب س��باق  100متر األس��بوع الماضي وذلك
في إطار جهود العداء األمريكي للتتويج بطال للعالم ألول
مرة في وقت الحق هذا الشهر.
وترك��ت الع��داءة البريطانية دينا آش��ر س��ميث بصمتها
أيض��ا ف��ي س��باق  100متر للس��يدات خالل لقاء بروكس��ل،
وه��و آخ��ر لق��اء كبي��ر قب��ل انطالق بطول��ة العال��م أللعاب
القوى في الدوحة في  27سبتمبر /أيلول.
وخ��اض اليل��س منافس��ة قوي��ة أم��ام الترك��ي رامي��ل
جوليي��ف والكن��دي أندري��ه دي ج��راس أفض��ل عدائ��ي ه��ذا
الموسم.

وق��ال اليلس ( 22عاما) الخميس إنه يرغب في تحس��ين
زمنه الشخصي أمس الجمعة ،لكنه اكتفى برقم جيد بلغ
 19.74ثانية في ليلة باردة في بروكسل بينما حل جولييف
في المركز الثاني متقدما على دي جراس.
وق��ال اليل��س إنه سيش��ارك فق��ط في س��باق  200متر في
الدوحة ألنه ليس قويا بما يكفي لخوض سباق  100متر.
لكنه فاز بسباق  100متر في لقاء زيوريخ بالجولة األولى
لنهائيات الدوري الماسي األسبوع الماضي.
أم��ا س��باق  100مت��ر للس��يدات ال��ذي أقي��م الي��وم فش��هد
صراع��ا ثنائي��ا بي��ن آش��ر س��ميث ( 23عام��ا) ومنافس��تها
الجامايكية شيلي-آن فريزر-برايس ( 32عاما).
وأظه��رت الع��داءة البريطاني��ة تماس��كا بدني��ا أكب��ر في

رسميا ..صامويل إيتو يعلن إعتزاله كرة القدم
أعل��ن الكاميرون��ي ،صامويل
إيت��و ،مهاج��م برش��لونة وإنت��ر
مي�لان الس��ابق ،اعتزال��ه ك��رة
الق��دم الجمع��ة ،بع��د مس��يرة
طويلة ،س��واء م��ع منتخب بالده
أو األندية التي لعب لها.
وكتب إيتو ،عبر حسابه على
«إنس��تاجرام»« :النهاي��ة ،إل��ى
األم��ام نح��و تح� ٍ�د جديد ،ش��ك ًرا
لك��م جمي ًع��ا ،م��ع حب��ي الكبي��ر
لكم”.وخ��اض إيت��و مس��يرة
طويل��ة ف��ي المالع��ب األوروبية،
وارتدى قمصان العديد من الفرق الكبرى ،مثل ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميالن وتشيلسي.
وتعتب��ر فت��رة لعبه في برش��لونة ،هي األفضل في مس��يرته على اإلط�لاق ،حيث حقق كل
األلقاب الممكنة مع البلوجرانا ،كما فاز مع إنتر ميالن بالثالثية التاريخية.وعلى الصعيد
الدولي ،شارك إيتو في تتويج الكاميرون بلقبي كأس أمم أفريقيا عامي  ،2000و ،2002كما
فاز بجائزة أفضل العب أفريقي  4مرات.
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األمتار األخيرة لتفوز بالس��باق في  10.88ثانية وهو أفضل
زم��ن له��ا ف��ي  ،2019وحلت ماري  -جوزي ت��ا لو القادمة من
كوت ديفوار في المركز الثالث.
وتأهل��ت البطل��ة األولمبي��ة إيلي��ن طومس��ون لخ��وض
سباق  100متر لكنها فضلت االنسحاب لالستعداد لبطولة
العالم.

في منافسات بطولة العالم لسباق السيارات فورموال1

فيراري يخطط لتجنب األخطاء في سباق الجائزة
الكبرى اإليطالي
يتوقع أن يشهد سباق الجائزة الكبرى اإليطالي ،ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات
سيارات فورموال ،1المقرر إقامته اليوم األحد ،أجواء مختلفة عن تلك التي شهدها سباق
بلجي��كا األس��بوع الماض��ي ،حي��ث ألق��ت وف��اة الفرنس��ي أنط��وان هوب��رت ،س��ائق فورم��وال،2
بظاللها عليه .وكان تش��ارلز لوكلير ،حقق أول انتصار له في س��باقات فورموال 1األس��بوع
الماضي عندما توج بلقب سباق الجائزة الكبرى البلجيكي.
وسوف يمثل لوكلير وسيبستيان فيتيل فريق فيراري على مضمار مونزا الذي يستضيف
النس��خة الـ 90للس��باق .ويعد الس��باق الذي يقام على مضمار مونزا أحد السباقات المميزة
في الموس��م حيث يطلق عليه «معبد الس��رعة”.وقال ماتيا بينوتو ،رئيس فريق فيراري« :ال
يوجد مجال لألخطاء .السباق الذي يقام على أرضنا دائما ما يكون مهما ،ولكن هذه المرة
مميزة للغاية” .ولم يتمكن فريق فيراري من الفوز بالسباق الذي يقام على أرضه منذ عام
 2010ولكن اآلمال مرتفعة حاليا من أجل إنهاء هذه الفترة

بناد روسي
حارس مرمى منتخب ايران لكرة الصاالت يحترف ٍ
انتق��ل «س��بهر محمدي» ح��ارس مرمى
منتخ��ب اي��ران لك��رة الص��االت ال��ى ن��ادي
«غازب��روم» الروس��ي ف��ي اط��ار عق��د يمت��د
لع��ام واح��د قاب��ل للتمدي��د .بذل��ك انفص��ل
محم��دي ع��ن نادي��ه «غيت��ي بس��ند» اصفهان
بعد  7سنوات ،لينتقل لغازبروم الذي سبق له
الفوز ب��كأس أندية اوروبا .يذكر أن محمدي
ش��ارك بدورتين من بطولة كأس أندية آس��يا
واح��رز المركز الثال��ث مع منتخب ايران في
بطولة كأس العالم .2016

ايران تهزم أنغوال في كأس العالم بكرة السلة 2019

حق��ق المنتخ��ب الوطن��ي االيراني لكرة
الس��لة اول انتص��ار له في منافس��ات بطولة
كأس العال��م  2019الجاري��ة حالي��ا ف��ي
الصي��ن بتغلب��ه على انغ��وال  .62-71اقيمت
المب��اراة ي��وم الجمع��ة ف��ي اط��ار المرحل��ة
الثاني��ة م��ن بطول��ة كأس العال��م ف��ي فئة
الخاس��رين .وانته��ى الش��وط االول م��ن
المب��اراة لصالح انغوال بفارق نقطة واحدة

( 29-28الربعي��ن االول والثان��ي 17-19
 .)12-9وف��ي الش��وط الثان��ي تمكن��ت ايران
م��ن الف��وزه بالربعي��ن الثال��ث والرابع (-20
 16و ، )17-23لتحس��م المب��اراة لصالحه��ا
بنتيج��ة  .62-71وكانت ايران قد خس��رت
مبارياته��ا الث�لاث ف��ي دور المجموع��ات
ضم��ن المجموع��ة الثالث��ة ام��ام بورتوريكو
وتونس واسبانيا.

روجليتش يحكم قبضته على سباق إسبانيا للدراجات الهوائية

قط��ع الس��لوفيني بريم��وش روجليت��ش خط��وة جديدة ،نحو التتويج بلقب س��باق إس��بانيا
للدارجات الهوائية الجمعة ،بعد أن عزز صدارته للترتيب العام ،باحتالل المركز الثاني في
المرحلة  ،13التي فاز بها مواطنه تادي بوجاتشر.
ويتصدر روجليتش الترتيب العام حاليا ،متفوقا على اإلسباني أليخاندرو فالفيردي بفارق
دقيقتين و 25ثانية ،بينما قفز بوجاتشر إلى المركز الثالث بعد فوزه بمرحلة يوم الجمعة،
متأخ��را بف��ارق ث�لاث دقائ��ق وثاني��ة واح��دة ع��ن الص��دارة .وش��ن الكولومب��ي ناي��رو كينتانا،
الفائز بنسخة  2016من السباق ،هجوما لم يستمر طويال .لكن روجليتش وبوجاتشر تقدما
ووس��عا الف��ارق م��ع بقية المتس��ابقين ،قبل كيلومترين م��ن خط النهاية .ث��م وضع الثنائي
الس��لوفيني نص��ب عيني��ه تج��اوز الفرنس��ي بيير التور ،ال��ذي كان في المقدمة ،وس��رعان ما
نجحا في تخطيه قبل أكثر من كيلومتر من النهاية.
وتق��دم بوجاتش��ر البال��غ م��ن العم��ر  20عام��ا بق��وة ،وانتزع ثاني ف��وز له بمرحلة في س��باق
إس��بانيا ،هذا العام ،في أول مرة يش��ارك فيها في س��باق كبير ،متقدما على روجليتش الذي
حل ثانيا ،بينما احتل التور المركز الثالث متأخرا بفارق  27ثانية.
واحتل فالفيردي المركز الرابع ،وحل كينتانا خامسا بفارق  27ثانية أيضا عن الصدارة،
بينما أنهى اإلس��باني ميجيل أنخيل لوبيز المرحلة ،متأخرا بفارق دقيقة وثانية واحدة عن
بوجاتشر وروجليتش ،ليتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام للسباق.

املكسيك تهزم أمريكا ودي ًا في ليلة تألق البدالء
سجل خافيير هرنانديز في الشوط األول قبل أن يضيف البديالن إيريك جوتيريز
وأوري��ل أنتون��ا هدفي��ن لتف��وز المكس��يك  0-3على الوالي��ات المتحدة في مب��اراة ودية
لك��رة الق��دم ف��ي نيوجي��رزي يوم الجمع��ة .وجدد المنتخب��ان الصراع المس��تمر بينهما
بعد شهرين من فوز المكسيك على الواليات المتحدة في نهائي الكأس الذهبية ومرة
أخ��رى كان��ت األفضلي��ة للفري��ق ذات��ه .وتقدم هرناندي��ز بالهدف األول بع��د  20دقيقة
لك��ن الفض��ل األول ف��ي اله��دف يع��ود إل��ى زميل��ه تيكاتيكو الذي ب��ذل مجه��ودًا كبي ًرا
ناحي��ة اليمي��ن وأرس��ل ك��رة عرضية متقن��ة .وأضاف جوتيري��ز الهدف الثان��ي قبل 12
دقيقة من النهاية بعد خطأ دفاعي.

