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ال�سنة الرابعة والع�رشون  -العدد 6683

ميالن يصعد مؤق ًتا لوصافة الدوري
اإليطالي
فاز فريق إيه يس ميالن عىل ضيفه بينيفينتو بهدفني
دون رد مساء يوم السبت ،ضمن منافسات الجولة
الـ 34من دوري الدرجة األوىل اإليطايل «سريي آ».
وعىل ملعب سان سريو ،افتتح أصحاب األرض
التسجيل مبكرا عن طريق الرتيك هاكان تشالهان
أوجلو يف الدقيقة (.)6
ويف الدقيقة ( )60أضاف الالعب ثيو هرنانديز
الهدف الثاين للروسونريي ،ليؤكد به فوزه بنقاط
املباراة الثالث.
وكان هذا الفوز هو األول للميالن منذ جولتني
بعد خسارته أوال أمام ساسولو ثم التسيو يف الجولة
املاضية ،ورقم  21له هذا املوسم مقابل التعادل يف 7
مباريات والخسارة يف مثلها.
وبهذه النتيجة ،اقتنص امليالن الوصافة مؤقتا من
أتاالنتا بعدما رفع رصيده من النقاط إىل  ،69فيام
تجمد رصيد بينيفينتو عند  31نقطة يف املركز الـ.18
فريونا  – 1سيبيزيا 1
كروتوين صفر – انرت ميالن 2

بالبطولة الكبرى في كرواتيا ..

«آرمينا صادقيان» تخطف الفضية في الرمي باملسدس لفئة الشباب

عزز تشيليس موقعه يف املركز الرابع املؤهل لدوري
أبطال أوروبــا ،بفوزه عىل ضيفه فولهام بهدفني
نظيفني ،مساء السبت ،ضمن الجولة  34من الدوري
اإلنجليزي املمتاز .وسجل كاي هافريتز هديف املباراة
يف الدقيقتني ( 10و.)49
وارتفع رصيد تشيليس إىل  61نقطة يف املركز الرابع،
بفارق  6نقاط عن وست هام الخامس ،الذي يلعب
اإلثنني مع برينيل ،يف املقابل تجمد رصيد فولهام عند
 27نقطة يف املركز الـ.18
هذا وكانت نتائج املباريات االخرى كالتايل:
كريستال باالس صفر – مانشسرت سيتي 2
برايتون  – 2ليدز يونايتد صفر
ايفرتون  – 1استون فيال 2

األمريكي بروميل يسجل أسرع زمن
في سباق  100متر هذا العام
سجل العداء األمرييك ،ترايفون بروميل ،أرسع
زمن هذا العام يف سباق  100مرت ،بلغ  9.88ثوان،
يف لقاء فلوريدا الجمعة ،مواصال انطالقته الرائعة
للموسم بعد سنوات من اإلصابات.
واحتل بروميل ،املركز األول أمام الكندي أندري
دوغراس ،الذي سجل  10.05ثوان.

خطفت االيرانية الشابة آرمينا صادقيان امليدالية الفضية يف الرمي باملسدس لفئة
الشباب يف البطولة الكربى الجارية منافساتها حالياً يف كرواتيا.
وكذلك يف فئة الكبار ويف هذه اللعبة ايضاً جاءت مهيار صداقت يف املركز السادس
عرش ونجمة خدمتي يف املرتبة العرشين.
ويف البدء تنافست آرمينا صادقيان يف الرمي باملسدس ملسافة  50مرتاً وجاءت باملركز

السابع ،يف حني حلت نجمة خدمتي يف املركز  12ومهيار صداقت يف املرتبة .11
ويشارك يف مسابقات الرمي بالبطولة الدولية الكربى يف كرواتيا  280رياضياً ورياضية
من  15بلداً.
هذا وميثل املنتخب االيراين للسيدات كل من(مهيار صداقت – نجمة خدمتي – آرمينا
صادقيان مع الهام هاشمي).

فيما يعزي بوفاة نظيره االذربيجاني ..

وزير الرياضة يهنئ االندية اإليرانية بالفوز في دوري أبطال آسيا

هنأ وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاين فر،
ممثيل كرة القدم اإليرانية بالنجاح يف منافسات دوري
أبطال آسيا.
ويف رسالة تهنئة ُنرشت يوم السبت ،هنأ وزير الرياضة
والشباب ،الفرق االيرانية الثالث ،برسبوليس واستقالل
طهران وتراكتور سازي تربيز ،بالفوز يف مباريات دور
املجموعات من دوري أبطال آسيا ،وشكر مدراء والعبي

الفرق الثالث ،معربا عن أمله بان تواصل هذه الفرق
تحقيق الفوز يف باقي مبارياتها.
يذكر ان منافسات دور املجموعات ببطولة دوري
أبطال آسيا (غرب القارة) انتهت أمس الجمعة ،وحفلت
باالثارة حتى اللحظات االخرية ،بتأهل  3فرق ايرانية
وهي برسبوليس واستقالل طهران وتراكتور سازي تربيز
للدور مثن النهايئ.

يف دوري السلة االمريكي ..

سابونيس يلحق بثاندر أكرب هزمية يف تارخيه
وجاء النيجريي ديفني أودودورو ،يف املركز الثالث،
بينام احتل الفرنيس جيمي فيكو ،املركز الرابع ،بزمن
قدره  10.17ثوان.
ويأيت إنجاز بروميل الحاميس ،بعد فوزه بسباق
 100مرت يف «أوريغون رياليز» ،يف يوجني نهاية
األسبوع املايض ،حيث تغلب عىل بطل العامل يف سباق
 200مرت ،نوا اليلز ،مسجال  10.01ثوان.
ويشري مستوى بروميل البالغ من العمر  25عاما
إىل أنه أصبح اآلن مرشحا قويا لنيل امليدالية الذهبية
يف سباق  100مرت خالل أوملبياد طوكيو املرتقب هذا
الصيف ،حيث سيتغيب مواطنه بطل العامل كريستيان
كوملان لإليقاف ،بسبب تغيبه عن فحوص املنشطات.
وتأيت عودة بروميل إىل فورمته ،بعد سلسلة من
اإلصابات التي أعاقت مسريته خالل الفرتة املاضية.
وبرز بروميل يف عامل ألعاب القوى عام ،2015
عندما حقق أفضل وقت شخيص بزمن  9.84ثوان يف
سباق  100مرت قبل عيد ميالده العرشين ،وهو أرسع
وقت عىل اإلطالق يسجله مراهق لهذه املسافة ،قبل
أن يحصد الحقا ميدالية برونزية يف بطولة العامل يف
بكني خالل العام نفسه.
وفاز األمرييك بامليدالية الذهبية يف سباق  60مرتا
يف بطولة العامل داخل قاعة يف بورتالند عام ،2016
لكنه مني بخيبة أمل يف أوملبياد ريو يف ذلك العام،
إذ احتل املركز الثامن فقط يف النهايئ الذي ظفر به
الجامييك أوسني بولت ،حامل الرقم القيايس العاملي
( 9.58ثوان).
وعاىن بروميل الحقا من متزق يف وتر أخيل يف نهايئ
سباق  100مرت  4مرات تتابع ،لتبدأ معاناته مع
اإلصابات التي غيبته عن املنافسة ملدة عامني كاملني.

بعد إعالن القرعة بكرة اليد..

«شاملي كازرون» في المجموعة االولى و»مس
كرمان» في الثانية ببطولة االندية االسيوية
أجريت يوم السبت قرعة البطولة
اآلسيوية الثالثة والعرشين لألندية
أبطال الــدوري لكرة اليد للرجال يف
مدينة جدة السعودية ،وسط حضور
ومشاركة بدر ذياب نائب رئيس االتحاد
اآلسيوي عن قارة آسيا ،والدكتور أحمد
أبــو الليل املدير التنفيذي لالتحاد
اآلسيوي ،باإلضافة إىل فاضل النمر
رئيس االتحاد السعودي لكرة اليد،
وسلطان أزهر رئيس نادي الوحدة،
وبعض ممثيل الفرق املشاركة يف البطولة التي تحتضنها اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من 12
–  21يونيو /حزيران القادم.
وأسفرت القرعة عن اختيار مستضيف البطولة فريق نادي الوحدة السعودي للمجموعة « »Bفيام
وقع فريق نادي مرض السعودي يف املجموعة « »Aوذلك بحسب لوائح االتحاد اآلسيوي لكرة اليد والتي
تنص عىل تفادي ناديني من نفس البلد يف مجموعة واحدة.
وضمت املجموعة الثانية كل من :الوحدة السعودي ،أوزبك األوزباكستاين ،القطن اليمني ،مس
كرمان اإليراين ،الدحيل القطري ،والكويت الكويتي ،فيام ضمت املجموعة األوىل :العريب القطري ،شاميل
كازرون االيراين ،الساملية الكويتي ،مرض السعودي ،والنجمة البحريني.

في الدوري االنجليزي ..

ثنائية هافيرتز تشدد قبضة تشيلسي
على المقعد األوروبي
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حــقــق دومــانــتــاس
ســابــونــيــس  3أرقــــام
مــزدوجــة ،ليقود إنديانا
بيرسز لفوز ساحق بنتيجة
( ،)95-152عىل أوكالهوما
سيتي ثاندر ،يف دوري كرة
السلة األمرييك للمحرتفني،
مساء يوم السبت.
ووفقا إلحصاءات شبكة (يئ.إس.يب.إن) ،فإن هذا أكرب فارق من النقاط ،خالل
هزمية فريق عىل أرضه يف تاريخ املسابقة .كام أن هذه أكرب حصيلة لفريق بيرسز
يف مباراة واحدة منذ ظهوره يف املسابقة موسم  ،1977-1976إىل جانب أن الخسارة
بفارق  57نقطة هي األكرب يف تاريخ ثاندر.
وكان إنديانا قريبا من إنهاء املباراة بأكرب فارق من النقاط يف تاريخ املسابقة،
والذي يحمله كليفالند عندما تفوق عىل ميامي بفارق  68نقطة يف ديسمرب/كانون
األول  ،1991وتقدم بيرسز بالفعل بفارق وصل إىل  67نقطة خالل الربع األخري.
وحقق بيرسز فوزه األول بعد هزميتني متتاليتني ،لكنه بقي تاسعا يف القسم الرشقي،
بينام خرس أوكالهوما سيتي للمرة  19يف  21مباراة .وغاب سابونيس عن آخر  6مباريات،
بسبب إصابة يف الظهر ،لكنه خطف األضواء وسجل  26نقطة واستحوذ عىل  19كرة
مرتدة ومرر  14كرة حاسمة .وأنهى إنديانا املباراة بتسجيل  21رمية ثالثية يف أفضل
حصيلة يف تاريخ الفريق يف املسابقة ،مستفيدا من  6رميات من دوج ماكديرموت.

هذا وبعث وزير الرياضة والشباب «مسعود سلطاين
فر» برقية عزاء يوم السبت اىل جمهورية اذربيجان،
اعرب فيها عن مواساته بوفاة نظريه االذربيجاين «ازاد
رحيموف».
وافــادت «ارنــا» ،ان برقية وزيــر الرياضة االي ـراين
باملناسبة جاءت عىل الشكل التايل:
إِ َّنا ِل َّل ِه َوإِ َّنا إِ َل ْی ِه َر ِاجع َ
ُون
انني اعــزي الحكومة والشعب واملجتمع الشبايب
والريايض يف جمهورية اذربيجان بوفاة وزير الشباب
والرياضة االذربيجاين املجتهد السيد «ازاد رحيموف»؛
سائال الباري تعاىل ان مين عليه بالرحمة والغفران.
لقد جمعت الفقيد رحيموف ،خــال السنوات
االخرية ،عالقات مميزة مع املسؤولني يف وزارة الرياضة
بجمهورية ايران االسالمية؛ وقد بذل الراحل جهودا كثرية
بهدف تنمية العالقات الرياضية والثقافية بني البلدين
الشقيقني ،ليرتك برحيله حزنا واىس بالغني يف قلوبنا.
علام ان وزير الشباب والرياضة االذربيجاين ازاد
رحيموف ،كان احد الشخصيات الرئيسية التي شاركت
يف اقامة الدورة االوىل من االلعاب االوروبية يف باكو
خالل العام  ،2015وقد اعلنت وفاته يوم السبت عن
عمر ناهز الـ  56عاما.

كوارتارارو أول املنطلقني يف إسبانيا
حقق فابيو كوارتارارو،
متسابق ياماها ،مركز أول
املنطلقني يــوم السبت
يف جائزة إسبانيا الكربى،
ببطولة العامل للدراجات
النارية ،بينام سينطلق
مارك ماركيز ،بطل العامل
ست مرات ،من املركز 14
عقب تعرضه لحادث ،خالل التجارب الحرة الثالثة.
وتفوق كوارتارارو ،متصدر البطولة ،عقب فوزين يف أول ثالثة سباقات باملوسم،
منذ البداية يف التجارب التأهيلية األخرية ،قبل أن يضمن املركز األول بتسجيل دقيقة
واحدة و 36.755ثانية.
وسريافق املتسابق الفرنيس يف الخط األمامي ،فرانكو موربيدييل متسابق برتوناس
ياماها ،وجاك ميلر متسابق دوكايت ،عقب احتالل املركزين الثاين والثالث.
وعاىن ماركيز ،العائد عقب إصابة بكرس يف الذراع يف يوليو متوز املايض ،من اصطدام
قوي يف املنعطف السابع ،لكنه متكن من امليش بعد الحادث.
وتوجه متسابق ريبسول هوندا إىل املركز الطبي للخضوع لفحوص ،وتبني أنه ال
يعاين من إصابات خطرية.
ونقل ماركيز إىل مستشفى كإجراء احرتازي يف خرييس ،قبل اإلعالن عن جاهزيته
إلكامل السباق .وعجز ماركيز عن استعادة اإليقاع ،واضطر لحجز مكان بالصف
الخامس عند االنطالق.

هوريكانز يعرب بلو جاكتس بصعوبة يف هوكي اجلليد
احتاج كاروالينا هوريكانز إىل هدف يف الوقت اإلضايف ليفوز بصعوبة ( ،)1-2عىل كولومبوس بلو جاكتس ،يف دوري
هويك الجليد بأمريكا الشاملية ،مساء يوم السبت.
وسجل املدافع دوجي هاميلتون هدف الفوز لفريق هوريكانز قبل  52.1ثانية من الوصول إىل نهاية الوقت اإلضايف.
وساعد الحارس أليكس نيديليكوفيتش يف تسجيل هدف االنتصار ليحصد كاروالينا نقاط الفوز للمباراة العارشة عىل
التوايل .وأحرز توفو تريافاينن الهدف اآلخر لفريق هوريكانز ،بينام ساهم نيديليكوفيتش يف االنتصار بإنقاذ  31محاولة.
وجاء هدف بلو جاكتس الوحيد عن طريق ماكس دومي ،بينام أنقذ زميله الحارس إلفيس مريزليكينس  31محاولة.

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم؛

هیمنة ايرانية على التشكيلة المثالية لألسبوع
السادس من دوري أبطال آسيا
بعد منافسة استمرت عىل مدار شهر
كامل ،ومشاركة االالف من زوار املوقع
االلكرتوين يف االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،اتضحت معامل التشكيلة املثالية
يف دوري أبطال آسيا.
وانتهى األسبوع السادس واألخري من
مرحلة املجموعات بدوري أبطال آسيا
لكرة القدم ،وقد فاز نادي برسيبوليس
عىل الريان القطري بنتيجة  ، 2-4وخرس
نــادي فــوالد أمــام الــوحــدات األردين
بهدف نظيف ،وفــاز نــادي استقالل
عىل الرشطة العراقي بهدف واحد،
وفاز نادي تراكتور عىل نادي الشارقة
اإلمارايت بهدفني.
وأعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
عن التشكيلة املثالية لالسبوع السادس من دوري ابطال اسيا؛ وضمت هذه التشكيلة أسامء أربعة العبني
إيرانيني من أربعة أندية مختلفة.
ويشارك يف التشكيلة العب وسط برسبوليس إحسان بهلوان ومدافع استقالل عارف غالمي والعب
وسط فوالد فرشاد أحمد زاده ومهاجم تراكتور محمد عباس زاده.
في الدوري الفرنسي ..

ليل يسترد الصدارة من باريس بإسقاط نيس
استعاد ليل صدارة «الليج آ» رسيعا
من حامل اللقب باريس سان جريمان،
بفوزه املستحق عىل ضيفه نيس
 – 2صفر يوم السبت عىل ملعب
(بيري مـــوروا) ،ضمن الجولة الـــ35
بدوري الدرجة األوىل الفرنيس.
ويدين ليل بالفضل يف هذا الفوز
الثمني للثنايئ الــدويل الــريك املهاجم
املخرضم بوراك يلامز ،هداف الفريق
برصيد  13هدفا ،ومحمد زيك شيليك يف الدقيقتني  13و.55
ولعب نيس منقوصا العب منذ الدقيقة  ،48بعد طرد جوردان لوتومبا ببطاقتني صفراء.
وواصل ليل سلسلة نتائجه القوية يف املسابقة هذا املوسم ،حيث حقق انتصاره الثاين عىل التوايل ،الرابع
خالل آخر  5مباريات ،والـ 22هذا املوسم.
ورفع الفريق رصيده إىل  76نقطة يرتقي بها للصدارة بفارق نقطة أمام الـ»يب إس جي» ،الذي انترص
عىل ضيفه النس ( )1-2يف وقت سابق .يف املقابل تجمد رصيد نيس عند  46نقطة يف املركز التاسع ،بعد
أن تكبد خسارته الـ 15هذا املوسم ،الثانية خالل آخر  5مباريات.
باريس سان جريمان  – 2النس 1

لاير مدريد يعبر فخ أوساسونا بثنائية برازيلية
في الليجا
حقق ريــال مدريد انتصا ًرا مثينًا
بنتيجة  - 2صفر خــال مواجهة
أوساسونا مساء يوم السبت ،ضمن
الجولة  34مــن الليجا ،يف معقله
«ألفريدو دي ستيفانو».
وسجل ثنائية ريال مدريد ،الثنايئ
الربازييل إيدير ميليتاو يف الدقيقة ،76
وكاسيمريو يف الدقيقة .80
وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد
رصيده للنقطة  74يف املركز الثاين بفارق نقطتني عن املتصدر أتلتيكو مدريد ،بينام يتجمد رصيد
أوساسونا عند  40نقطة يف املركز الـ.11
وفيام ييل نتائج املباريات االخرى:
ايبار  – 3االفيس رصفر  /التيش صفر – اتلتيكو مدريد 1
هويسكا  – 1ريال سوسييداد صفر

