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ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6254

ِطبق آخر تصنيف دولي ..

ارتقاء ايران الى املرتبة
السابعة عاملي ًا بكرة السلة
الثالثية للسيدات
في آخر تصنيف دولي لمنتخبات العالم بكرة السلة الثالثية للسيدات
جاء المنتخب االيراني بالمركز السابع.
فطب��ق القائم��ة التي اصدرها االتحاد الدولي لكرة الس��لة (فيبا) جاءت
ِ
ايران بالمركز السابع في التصنيف الخاص بالسيدات.
وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز االربعة االولى مباشرة الى اولمبياد
 2020في طوكيو.
ويس��عى اتح��اد ك��رة الس��لة االيراني ال��ى االرتقاء بالمس��توى الداخلي
للعبة حتى تجد لها مركزاً جيداً وعالياً في الخارج ،وبذلك تحصد لها
مكاناً في االولمبياد.

للمشاركة في بطولة آسيا ..

االعالن عن تشكيلة املنتخب االيراني للسيدات
بسباق القوارب

 9ميداليات ملونة لـ «ايران» ببطولة الجائزة الكبرى
الدولية في آذربيجان

اعل��ن ع��ن اس��ماء الالعب��ات اللواتي
س��يمثلن ايران في بطولة آس��يا بس��باق
القوارب المائية ،وسيتنافسن السيدات
االيراني��ات ف��ي  6فعالي��ات مختلفة في
هذه المسابقات.
وفيم��ا يلي اس��ماء الالعب��ات مع نوع
الفعالية التي سيشاركن بها:
مري��م امي��دي بارس��ا :ف��ي س��باق
الفردي للوزن الثقيل.
نازني��ن مالئ��ي :ف��ي س��باق الف��ردي
للوزن الخفيف.
هانيه خرس��ند ونازنين رحماني :في
سباق الثنائي للوزن الثقيل.
زينب نوروزي وكيميا زارعي :في سباق الثنائي للوزن الخفيف.
هاني��ه خرس��ند ونازني��ن رحماني وكيميا زارعي وش��كيبا وقوفي :في س��باق الرباعي للوزن
الثقيل.
شكيبا وقوفي وزينب نوروزي وكيميا زارعي ومريم اميدي بارسا :في سباق الرباعي للوزن
الخفيف.

حص��د المصارع��ون االيراني��ون الناش��ئون ببطول��ة الجائ��زة الكب��رى الدولي��ة للمصارع��ة
الحرة بجمهورية آذربيجان ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين و 5ميداليات برونزية.
وأقيم��ت مس��ابقات الجائ��زة الكب��رى الدولي��ة للمصارع��ة الح��رة للناش��ئين ف��ي يوم��ي 5
و 6تش��رين االول/اكتوب��ر الحال��ي ف��ي مجم��ع (االولمبي��ك) بمدين��ة ش��ماخي بجمهوري��ة
آذربيجان بحضور  340مصارعا حرا للناشئين من روسيا واوكرانيا وجورجيا وكازاخستان
وقرغيزيا وايران وآذربيجان.
وتقل��د الذهبي��ة كل م��ن االيران��ي (علي قلي زادكان) بوزن 55كلغ و(امير علي س��ابوته)
بوزن  80كلغم.
كم��ا حص��د (امي��ر حس��ين خس��رو نج��اد)
ب��وزن  65كلغ��م و(عب��اس خل��ج) ب��وزن 110
كلغ ميداليتين فضيتين.
وأح��رز الميداليات البرونزية الخمس كل
من (س��عيد بروانه) و(يوسف جابري) و(بهنام
عبادالهي) و(عمران سالكي) و(اميد عباسي).
واحتل الفريق االذربيجاني المركز االول
والفري��ق االيران��ي المرك��ز الثان��ي والفري��ق
الروس��ي الثال��ث ف��ي بطول��ة الجائ��زة الكبرى
الدولية للمصارعة الحرة للناشئين.

منتخب السيدات األمريكي يواصل القتال في قضية األجور

جاكتس يهزم سابرس
في دوري هوكي الجليد

أح��رز كولومب��وس بلو جاكتس هدفا
ف��ي الوق��ت اإلضاف��ي ،ليتف��وق  3-4عل��ى
بافال��و س��ابرس ويحقق انتص��اره األول في
دوري هوك��ي الجلي��د بأمري��كا الش��مالية
هذا الموسم.
وجاء هدف االنتصار عن طريق ألكسندر
تيكس��ييه بع��د م��رور أكث��ر م��ن دقيقتي��ن
بقليل على بداية الوقت اإلضافي.
وكان كولومب��وس تق��دم  2-3ع��ن
طري��ق ني��ك فوليني��و ف��ي الش��وط الثالث
لك��ن فيكت��ور أولوفس��ون أدرك التعادل قبل
دقيق��ة واح��دة و 14ثاني��ة م��ن نهاي��ة الوقت
األصلي.
وكان سابرس سجل في الشوط الثاني
بواس��طة مارك��وس جوهانس��ون وجي��ف
س��كينر ليتع��ادل  2-2بينم��ا كان يحل��م
بتحقيق فوزه الثالث على التوالي ،وانتصر
بل��و جاكت��س بعدم��ا خس��ر  3-11ف��ي
مجموع أول مباراتين في الموسم الجديد.

األمريك��ي للس��يدات خالل الفترة المذك��ورة مباريات أكثر
م��ن (الفريق األمريكي للرجال) وحصلن على مكافآت أكبر
مقابل االنتصارات من بينها الفوز ببطولتين لكأس العالم).

وتابع��ن( :ه��ذا ه��و الس��بب الوحي��د ف��ي حص��ول الالعبات
ال �ـ 4الممث�لات للمنتخب األمريكي في الدعوى على مكافآت
أكثر من الفريق األمريكي للرجال).
والالعبات األربع هن ميجان رابينو وكارلي لويد واليكس
مورجان وبيكي سوربرون.
وق��ال متحدث باس��م االتحاد األمريك��ي إن أعضاء منتخب
الرج��ال لديه��م الفرص��ة للحص��ول على مكاف��آت أكبر لكن
ال توج��د مبال��غ مضمون��ة ف��ي إط��ار (الهي��كل الحال��ي لعقود
األج��ر مقاب��ل اللع��ب) .وكان المنتخب األمريكي للس��يدات
داف��ع بنج��اح ع��ن لق��ب كأس العال��م في فرنس��ا ف��ي يوليو /
تموز الماضي عقب التفوق على هولندا في النهائي ،وتملك
أمري��كا أربع��ة ألق��اب ف��ي كأس العال��م للس��يدات وه��و رق��م
قياس��ي .وأب��دى العب��ون من منتخ��ب أمريكا للرج��ال دعمهم
لالعب��ات ف��ي يولي��و  /تم��وز ،واتهم��وا االتح��اد الوطن��ي بعدم
من��ح العب��ي المنتخب الوطني بصفة عام��ة نصيبهم العادل
من اإليرادات المحققة.

ذكر منظمون الثالثاء ،إن أندي موراي المصنف األول على العالم س��ابقا ،س��ينافس في بطولة أس��تراليا المفتوحة للتنس العام
المقبل والتي ستشهد أول مشاركة له في الفردي ببطولة من األربع الكبرى منذ خضوعه لجراحة في الفخذ.
وخرج موراي ( 32عاما) ،الذي حل وصيفا للبطل في ملبورن بارك خمس مرات ،من الدور األول في نسخة العام الماضي التي أعلن
قبلها أنها قد تكون األخيرة في مشواره.
لك��ن الالع��ب اإلس��كتلندي خض��ع لجراح��ة النقاذ مس��يرته ف��ي نهاية يناير /كان��ون الثاني وعاد رس��ميا إلى المباري��ات حين خاض
مسابقة الزوجي في بطولة كوينز ،في يونيو /حزيران حيث فاز باللقب مع شريكه فليسيانو لوبيز.
وأشار منظمو بطولة أستراليا المفتوحة على تويتر (يسعدنا تأكيد عودة موراي للمنافسة في أستراليا المفتوحة .)2020
وفاز موراي بثالثة ألقاب في البطوالت األربع الكبرى ويحتل حاليا المركز  289في التصنيف العالمي.
وخاض مسابقتي زوجي الرجال والزوجي المختلط في ويمبلدون وشكل ثنائيا مع سيرينا وليامز.
وعاد لمنافسات الفردي في سينسناتي في أغسطس /آب.
وبلغ دور الثمانية في بطولة الصين المفتوحة في بكين األسبوع الماضي قبل أن يخسر أمام دومينيك ثيم.
وفاز بمباراته االفتتاحية في بطولة شنغهاي لألساتذة يوم اإلثنين.

أعلن جولدن س��تيت وريورز تعاقده مع كافيون ابن ش��قيق س��كوتي
بيبين أس��طورة ش��يكاغو بولز في صفقة مجانية في دوري كرة الس��لة
األمريكي للمحترفين يوم االثنين.
وبل��غ متوس��ط كافي��ون ( 22عاما) ف��ي المباراة الواح��دة على مدار
موسمين في دوري الجامعات تسجيل  12.4نقطة واالستحواذ على 4.8
ك��رة مرت��دة وتمرير  1.3كرة مس��اهمة لزمالئه لكن��ه لم يعد مرتبطا
بأي فريق منذ يونيو حزيران.
ورغم عدم اإلعالن عن تفاصيل الصفقة فإنه من المتوقع أال تكون
صفقة طويلة المدى.
وكان وريورز في أشد الحاجة إلى ضم عمالق لدعم قوته الهجومية
م��ع معان��اة ويلي كولي-س��تاين م��ن إصابة في الق��دم وغياب كيفون
لوني بسبب إصابة في عضالت الفخذ الخلفية.

اعل��ن االتح��اد العالم��ي
للمصارع��ة الح��رة اس��ماء االفض��ل
عالمي��ا وذل��ك بع��د نهاي��ة بطول��ة
العال��م  2019واحت��ل المصارع��ان
االيرانيان «حسن یزداني» في الوزن
 86كغ��م و«علیرض��ا كریمي» في
الوزن  92المركز الثاني عالميا.
وبحس��ب تصني��ف االتح��اد
العالم��ي للمصارع��ة الح��رة للع��ام
 2019فف��ي ال��وزن  86كغ��م احت��ل
الهن��دي (ديب��اك) المرك��ز االول وااليران��ي (حس��ن يزدان��ي) المرك��ز الثان��ي
والتركي (فاتح اردين) المركز الثالث.
وفي الوزن  92كغم االمريكي احتل(جي دن كاكس) المركز االول وااليراني
(عليرض��ا كريم��ي) المرك��ز الثان��ي والجورج��ي (ايراكل��ي تيس��توري) المرك��ز
الثالث.

اول امراة بالتاريخ االيراني..

ف��ازت الطالب��ة ف��ي معه��د
التربي��ة البدني��ة بمدينة مش��هد
«س��يما ني��ك ن��ام» الميدالي��ة
الذهبي��ة لمس��ابقات م��وي ت��اي
العالمية في تركيا وحازت لقب
اول ام��راة صاحب��ة ميدالية لهذه
الرياضة في التاريخ االيراني.
وق��ال رئي��س اتح��اد م��وي تاي
بمحافظة خراسان الرضوية يوم
الثالثاء انه تمكنت «سيما نيك
ن��ام» بصفته��ا اح��دى اعض��اء
المنتخ��ب االيران��ي المش��ارك و
المك��ون م��ن  40رياضي��ا ف��ي مس��ابقات
موي ت��اي العالمية بتركيا تمكنت من
احراز الميدالية الذهبية واصبحت اول
ام��راة صاحب��ة الميدالي��ة في ف��رع موي
تاي في التاريخ االيراني.
واض��اف رض��ا امي��ري ان��ه ج��رت
مس��ابقات م��وي ت��اي العالمية للش��باب
خ�لال فت��رة  28ايل��ول  /س��بتمبر حت��ي
 6تش��رين االول /اكتوب��ر ف��ي فئ��ات

 10حت��ي  17عام��ا ف��ي مدين��ة أنتالي��ا
التركية.
واك��د ان المنتخ��ب االيران��ي
المشارك في المسابقات في فئة عمرية
 13حتى  17عاما وتمكنت نيك نام في
فئ��ة عمري��ة  13حتي  15عاما من حصد
الميدالية الذهبية للمسابقات.
واض��اف ان م��وي ت��اي الرياض��ة
القتالي��ة االولمبي��ة تنش��ط تحت رعاية
اتحاد الرياضات القتالية .

بكرة اليد في كوريا الجنوبية ..

موراي يشارك في منافسات الفردي بأستراليا املفتوحة

وريورز يضم أحد أقارب بيبني أسطورة بولز

مصارعان ايرانيان في املركز الثاني عامليا

العبة ايرانية تحصد ميدالية ذهبية ملسابقات موي تاي العاملية في تركيا

في املصارعة الحرة للناشئني ..

واصل المنتخب األمريكي لكرة القدم للس��يدات كفاحه
أم��ام القض��اء حي��ث تقدم��ت العب��ات بمذك��رة ض��د مزاع��م
االتح��اد المحل��ي للعب��ة ب��أن بعضه��ن يحصل��ن عل��ى أج��ور
أعل��ى م��ن الرجال ف��ي أحدث حلقة بين الطرفين بش��أن عدم
المساواة بين الجنسين.
وأقام��ت كل العب��ات المنتخ��ب األمريك��ي ،وعدده��ن 28
العب��ة ،دع��وى قضائية في مارس /آذار ضد االتحاد األمريكي
لك��رة الق��دم بداع��ي التميي��ز عل��ى أس��اس الجن��س وتعلق��ت
الشكوى باألجور وظروف التدريب.
وتوقف��ت جه��ود الوس��اطة بي��ن الطرفي��ن ف��ي أغس��طس /
آب الماض��ي بعد أس��ابيع من قول كارل��وس كورديرو رئيس
االتحاد األمريكي إن االتحاد أنفق على فريق السيدات أكثر
من منتخب الرجال في السنوات األخيرة.
وقب��ل أس��بوع رف��ض االتح��اد األمريك��ي محاول��ة اتح��اد
الالعبات تمثيلهن بشكل جماعي في القضية.
وقالت الالعبات في المذكرة( :خاضت العبات المنتخب
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سباهان اصفهان يواجه «الوكرة القطري»في افتتاحية كأس اندية آسيا
اعلن الموقع الخاص باالتحاد
االيران��ي لك��رة الي��د ب��أن فري��ق
س��باهان اصفه��ان – وال��ذي يمث��ل
اي��ران  -س��يواجه فري��ق الوك��رة
القط��ري ف��ي مب��اراة االفتتاحي��ة
ببطولة اندية آس��يا بكرة اليد والتي
س��تنطلق ف��ي كوري��ا الجنوبي��ة
بتاري��خ  .2019/11/6ويمث��ل اي��ران
في ه��ذه الدورة  -الثانية والعش��رين
 لبطولة اندية آسيا بكرة اليد كلمن فريقي سباهان اصفهان وزاغرس
اسالم آباد.

صالح يتوج بجائزة رجل العام
توج الدولي المصري محمد صالح نجم ليفربول ،بجائزة رجل عام  2019من مجلة ()GQ
العالمية ،نظرا لما قدمه مع الريدز.
وق��اد ص�لاح الري��دز للتتويج بلق��ب دوري أبطال أوروبا ،والمنافس��ة على لق��ب البريميرليج
حت��ى الجول��ة األخيرة ،وش��ارك م��ع منتخب مصر ف��ي نهائيات كأس األم��م اإلفريقية ،وتوج
هدافا للبريميرليج ،وجائزة أفضل العب في إفريقيا.
وقال صالح عقب تتويجه ،في حفل أقيم في مدينة دبي( :كانت كل أحالمي وأهدافي أن
أكون محترفا معروفا ،ولم أتخيل أن أصل إلى هذا المستوى الذي وصلت له اآلن).
وأض��اف( :كل طف��ل يحل��م بالظه��ور على شاش��ة التلفزي��ون ،ولكن حين ظه��رت ألول مرة
تغيرت كل أهدافي ،وأردت أن أحترف في الخارج ،وبعد ذلك أردت أن أكون األفضل).
وعن توقيعه أول عقد كالعب محترف بعمر الـ 16عاما ،علق( :في هذه المرحلة قررت أن
أك��ون العب��ا محتر ًف��ا ،وكانت فرصة لم أضيعه��ا ،وكان أول قراراتي الكبرى ،وقلت ال يجب
أن أترك تلك الفرصة تفلت من يدي).
واختتم( :إذا لم تحاول ستظل دائما في المنزل ،وأنا ال أحقر من ذلك إطالقا ،فإذا كان
هو ما تريده ،فهو أمر جيد أيضا).

رسميا ..توتنهام يفقد لوريس
حتى نهاية العام
أص��در توتنه��ام بيان��ا رس��ميا ح��ول إصاب��ة الح��ارس
الدول��ي الفرنس��ي هوج��و لوري��س ،كاش��فا ع��ن م��دة
غيابه.
وكان لوري��س قد تعرض لس��قوط مروع ،تس��بب في
إصابت��ه بخل��ع ف��ي المرف��ق ،في المب��اراة التي خس��رها
فريقه بثالثية ضد برايتون في البريميرليج.
وذكر توتنهام خالل بيان رسمي( :خضع هوجو لوريس للمزيد من الفحوصات هذا الصباح ،بعد إصابته بخلع في
المرفق ضد برايتون يوم السبت) .وتابع( :النتائج أوضحت أنه ليس في حاجة إلى عملية جراحية ،لكن قائد الفريق
أصيب بأضرار في األربطة ،وليس من المتوقع عودته للتدريبات قبل نهاية عام  2019الجاري).
وأضاف( :هوجو حاليا سيخضع لفترة راحة وإعادة تأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي).

