
أع��اد »امل��ل��ك« ليبرون جيمس 
فريقه ل��وس أجنليس ليكرز إلى 
سكة االنتصارات عندما قاده إلى 
الفوز على فريقه السابق ميامي 
ه��ي��ت 113-97 بتسجيله 51 
نقطة األحد في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
وهي امل��رة الثانية عشرة التي 
يبلغ فيها جيمس حاجز 50 نقطة 
في مسيرته االحترافية واألول��ى 

مع لوس أجنليس ليكرز.
وك����ان ج��ي��م��س )33 ع��ام��اً( 
سجل 44 نقطة األربعاء في سلة 
بورتالند ترايل باليزرز )126-
117( ودخل نادي اخلمس األوائل 
ف��ي الئ��ح��ة أف��ض��ل املسجلني في 
تاريخ الدوري عندما رفع رصيده 
إل���ى 31425 نقطة سجلها في 
املواسم املنتظمة )ال يدخل ضمنها 
حساب نقاط البالي أوف( منذ بدء 

مسيرته عام 2003.
وضرب جيمس الذي قاد ميامي 
هيت إل��ى ال��دور النهائي 4 مرات 
ف��ي ال��ف��ت��رة ب��ني 2010 و2014 
والتتويج بلقبني قبل أن يعود 
إل��ى فريق مسقط رأس��ه كليفالند 
كافالييرز ومنه إلى ليكرز الصيف 
املاضي، بقوة منذ البداية وسجل 

19 نقطة في الربع األول.
وجنح جيمس للمرة األولى في 

الفوز على ميامي هيت منذ تركه 
عام 2014 في صفقة انتقال حر.

وي��ح��ل ل��وس أجنليس ليكرز 
ضيفاً على كليفالند كافالييرز 
األرب��ع��اء ف��ي أول م��ب��اراة لنجمه 
جيمس ض��د فريقه ال��س��اب��ق في 

كليفالند منذ انتقاله إلى ليكرز.
وقاد جيمس كليفالند كافالييرز 
إلى لقب الدوري للمرة األولى في 
تاريخه عام 2016. وعّوض ليكرز 
سقوطه املذل أمام مضيفه أورالندو 

ماجيك 117-130 السبت.
ومني غولدن ستايت ووري��رز 
حامل اللقب في العامني األخيرين 
بخسارته الثالثة توالياً خارج 
قواعده عندما سقط أم��ام مضيفه 
سان أنطونيو سبيرز 104-92، 
وذل��ك بعدما خسر أم��ام هيوسنت 
روك����ت����س اخل���م���ي���س وداالس 
م��اف��ري��ك��س ال��س��ب��ت. وه���ي امل��رة 
الثالثة فقط ال��ت��ي يخسر فيها 
غولدن ستايت ووريرز 3 مباريات 
متتالية بقيادة مدربه ستيف كير 
منذ اس��ت��الم األخ��ي��ر للمهمة عام 
2014. وهي اخلسارة السادسة 
ل��غ��ول��دن س��ت��اي��ت ووري����رز ه��ذا 
املوسم واخلامسة في مبارياته 
السبع األخ��ي��رة. وف��ش��ل غولدن 
ستايت ال��ذي خ��اض امل��ب��اراة في 
غ��ي��اب جن��م��ي��ه س��ت��ي��ف��ن ك���وري 

ودراميوند غرين بسبب اإلصابة، 
ف��ي ال��ت��ق��دم ع��ل��ى مضيفه طيلة 

املباراة.
وك���ان كيفن دوران����ت وك��الي 

ط��وم��س��ون أف��ض��ل مسجلني في 
ص��ف��وف ح��ام��ل ال��ل��ق��ب برصيد 
26 و25 نقطة توالياً، فيما برز 
الم��ارك��وس أل��دري��دج )24 نقطة( 

ودمي��ار دي��روزان )20 نقطة( في 
صفوف الفائز.

وف���از أورالن����دو ماجيك على 
ن��ي��وي��ورك نيكس 117-131، 

فيما خسر واشنطن ويزاردز أمام 
بورتالند ترايل ب��الي��زرز 109-
119، ومينيسوتا متبروولفز أمام 

ممفيس غريزليز 100-87.

يسعى املنتخب البرتغالي ال��ذي كان 
أول املتأهلني إل��ى امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي، إلى 
إنهاء دور املجوعات دون خسارة عندما 
يستضيف نظيره البولندي اليوم الثالثاء 
في غيمارايش في اجلولة الرابعة األخيرة 

من منافسات املجموعة الثالثة
وح��ج��زت ال��ب��رت��غ��ال ال��ت��ي تخوض 
مبارياتها في غياب جنمها ويوفنتوس 
اإليطالي كريستيانو رونالدو منذ اخلروج 
من ثمن نهائي املونديال الروسي الصيف 
املاضي، بطاقتها السبت إثر تعادلها مع 

مضيفتها إيطاليا سلبا في ميالنو.
وتعتبر البرتغال املنتخب الوحيد حتى 
اآلن بني منتخبات املستوى األول التي لم 
تتعرض إل��ى اخل��س��ارة حيث ف��ازت على 
ضيفتها إيطاليا -1صفر ومضيفتها بولندا 
3-2، قبل أن تنتزع التعادل من إيطاليا 

صفر-صفر.
وضمنت ثالث منتخبات هي البرتغال 
وإنكلترا وسويسرا تأهلها إل��ى املربع 
الذهبي للمسابقة القارية اجلديدة حتى 
اآلن، وتبقى بطاقة واحدة ستحسم مساء 
اإلث��ن��ني ع��ن املجموعة األول���ى عقب لقاء 

أملانيا وضيفتها هولندا.
وت��ت��ص��در فرنسا املجموعة برصيد 
سبع نقاط من أربع مباريات، مقابل ست 
نقاط لهولندا م��ن ث��الث، ونقطة يتيمة 
للمنتخب األملاني الذي تتواصل معاناته 
منذ اخل���روج م��ن ال���دور األول ملونديال 
روسيا 2018 وفقدانه اللقب الذي حققه 

قبل أربعة أعوام في البرازيل.
وحتتاج هولندا إلى التعادل فقط لبلوغ 
املربع الذهبي، في حني أن اخلسارة ستمنح 

البطاقة لفرنسا بطلة العالم.
وي��ت��أه��ل م��ت��ص��در ك��ل م��ج��م��وع��ة من 
املجموعات األربع في املستوى األول الى 
نهائيات تقام ب��ني اخل��ام��س م��ن  يونيو 
املقبل والتاسع منه. وتخوض املنتخبات 
األربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل 
الفائزان خل��وض م��ب��اراة نهائية، بينما 
يلتقي املنتخبان اخل��اس��ران ف��ي مباراة 

لتحديد املركز الثالث.
وتستضيف البرتغال األدوار النهائية 
للمسابقة ب��ح��س��ب م��ا أع��ل��ن��ه االحت���اد 

األوروب���ي للعبة السبت مشيرا إل��ى أن 
ال��ق��رار سيتم تأكيده خ��الل اجتماعه في 
دبلن في الثالث من  ديسمبر املقبل وهو 

اليوم الذي سيتم خالله سحب القرعة.
ومنذ خروجها على ي��د األوروغ���واي 
)1-2( في الدور ثمن النهائي في مونديال 
روسيا، لم تخسر البرتغال أي مباراة سواء 
رسمية أو ودي��ة من أص��ل خمس بقيادة 
مدربها فرناندو سانتوس وغياب جنمها 
رون��ال��دو حيث حققت ثالثة انتصارات 
)اسكتلندا 3-1 ودي��ا، إيطاليا وبولندا 
في دوري األمم( وتعادلني مع إيطاليا في 
املسابقة القارية وكرواتيا وصيفة بطلة 

العالم 1-1 وديا.
وقرر رونالدو )33 عاما( مباشرة بعد 
امل��ون��دي��ال االبتعاد ع��ن صفوف منتخب 

ب��الده م��ب��ررا ذل��ك بحاجته ال��ى التركيز 
على التأقلم م��ع يوفنتوس ال��ذي انضم 
لصفوفه هذا الصيف قادما من ريال مدريد 
اإلسباني، لقاء نحو 100 مليون يورو، 
وحيث كان وقتها يعاني الفتتاح رصيده 

التهديفي في الكالشيو.
وان��ت��ظ��ر رون��ال��دو منتصف سبتمبر 
الفتتاح غلته من األه��داف مع يوفنتوس 
رفعها حتى اآلن إلى ثمانية أهداف يحتل 
بها املركز الثاني على الئحة الهدافني بفارق 
ه��دف وح��د خلف مهاجم جنوى الدولي 

البولندي كريستوف بياتيك.
وواصل رونالدو ابتعاده عن املنتخب 
الشهر املاضي وسط اتهامات لالعب من 
عارضة األزياء األميركية السابقة كاثرين 
مايورغا، باغتصابها في جناحه بفندق في 

الس فيغاس األميركية عام 2009، وهو ما 
نفاه رونالدو.وشدد سانتوس السبت على 
أن رونالدو ال يزال يشكل جزءا أساسيا من 
منتخب ب��الده مشيرا إلى أنه ليس هناك 

مجال لطرح أسئلة في هذا الصدد.
وقال سانتوس »ال توجد أسئلة يجب 
طرحها. رون��ال��دو ج��زء من ه��ذا الفريق. 
اقرؤوا فقط الرسالة التي كتبها اليوم« في 
إشارة إلى الرسالة التي بعثها لزمالئه في 

املنتخب عبر تويتر.
وش��ج��ع رون��ال��دو ال��ه��داف التاريخي 
للبرتغال )85 ه��دف��ا ف��ي 154 م��ب��اراة( 
زمالءه قبل مواجهة إيطاليا بقوله »مباراة 
أخرى من أجل الوصول للهدف، حظ موفق 
يا رفاق«. وأضاف سانتوس »التصفيات 

أكدت جودة كرة القدم التي نقدمها«.

وي��س��ع��ى امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��رت��غ��ال��ي إل��ى 
استغالل املعنويات املهزوزة لدى العبي 
بولندا التي لم ت��ذق طعم االنتصار منذ 
خروجها من الدور األول ملونديال روسيا 
بفوز معنوي على اليابان 1 -صفر في 

اجلولة الثالثة األخيرة.
وح��ص��دت بولندا نقطة واح���دة في 
دوري األمم م��ن مضيفتها إيطاليا في 
اجل��ول��ة األول����ى، قبل أن تخسر أم��ام 
البرتغال وإيطاليا، وتعادلت وديا مع 
ايرلندا 1-1 قبل ان تخسر امام تشيكيا 

صفر- 1.
وتخوض بولندا مباراة الغد في غياب 
قائدها وهدافها وبايرن ميونيخ األملاني 
روبرت ليفاندوفسكي بسبب اإلصابة التي 

تعرض لها أمام تشيكيا اخلميس.
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البرتغال تسعى ملواصلة عروضها القوية

البرتغال تسعى إلنهاء دور املجموعات دون خسارة

بعد 24 س��اع��ة م��ن إط���الق صيحات استهجان 
عقب حتليه باجلرأة ليطيح بالعب تنس عظيم، عاد 
الكسندر زفيريف ليسقط العبا كبيرا آخ��ر بعدما 
صعق ن��وف��اك ديوكوفيتش ليحرز لقب البطولة 

اخلتامية ملوسم الرجال األحد.
واستغل زفيريف، الذي وصف بأنه األقرب لقيادة 
التنس عقب نهاية عصر الثالوث املقدس املكون من 
فيدرر وديوكوفيتش ورفائيل ن��ادال، غياب الالعب 

الصربي عن مستواه ليفوز 6-4 و3-6.
وواج��ه زفيريف املولود في هامبورج صيحات 
استهجان يوم السبت من مشجعي فيدرر بعد فوزه 
على البطل ست مرات عقب شوط فاصل مثير للجدل 

في املجموعة الثانية.
لكن أمام ديوكوفيتش املصنف األول عامليا، كان 
18 ألف مشجع احتشدوا في استاد أرينا O2  يهتفون 
ملساندته بعدما ق��دم مستوى لم يستطع منافسه 

مجاراته.
وس��دد الالعب األملاني 20 ضربة ناجحة مقابل 
سبع لديوكوفيتش، واخرها كانت ضربة خلفية أنهت 

املواجهة التي استمرت ساعة واحدة و19 دقيقة.
وقال زفيريف بعدما أصبح أول أملاني يحرز اللقب 
رفيع املستوى - ال��ذي تتم اإلش��ارة إليه في املعتاد 
بالبطولة الكبرى اخلامسة - منذ ب��وري��س بيكر 
في فرانكفورت عام 1995 ”ال أستطيع حقا وصف 

شعوري. إنه أكبر لقب في مسيرتي“.
وفي طريقه ليصبح أصغر فائز بالبطولة اخلتامية 
منذ ديوكوفيتش في 2008 عندما كان عمره 21 عاما 
أيضا، أرسل زفيريف رسالة واضحة بأنه مستعد 
لقضاء وق��ت طويل على قمة اللعبة وب��دء حصد 

األلقاب الكبيرة.
وذه���ب ديوكوفيتش، ال���ذي ك��ان أداؤه املليء 
باألخطاء مبثابة صدمة بعد أسبوع مسيطر في لندن 
تضمن فوزا سهال على زفيريف، في روح رياضية إلى 

نصف امللعب اآلخر ليهنئ منافسه بعد نقطة املباراة، 
بينما كان الالعب األملاني مستلقيا على ظهره في حالة 

عدم تصديق.
وقال ديوكوفيتش للصحفيني الحقا ”هناك الكثير 
من أوجه التشابه على صعيد مسار التنس في مسيرة 

كل منا. أمتنى أن ينجح في جتاوز ما حققته.
”أمامه الكثير من الوقت. أمتنى أن يحافظ على 

صحته ويفوز بالعديد من األلقاب“.
ولم ينجح زفيريف، وهو الشقيق األصغر لالعب 
احملترف ميشا والذي يدربه اآلن إيفان لندل احلاصل 
على ثمانية ألقاب في البطوالت األربع الكبرى، حتى 

اآلن في جتاوز دور الثمانية في أي بطولة كبيرة.
موهبة طبيعية

هذا هو االختبار الذي ينتظر زفيريف العام املقبل 
لكن في مباراة األحد أظهر الالعب األملاني مزيدا من 
النضج إضافة ملوهبته الطبيعية والقوة التي ترشحه 

ألن يكون الالعب األول في العالم مستقبال.
وكانت ضرباته األمامية، التي كان ينظر إليها في 
املعتاد باعتبارها نقطة ضعفه، سالحه القوي وكشف 
عن رغبة في الهجوم على الشبكة، وهي مهارة تعلمها 

على األرجح من شقيقه.
واألكثر إثارة لإلعجاب كان تفوقه في املعتاد في 
تبادل الضربات الطويل من اخلط اخللفي، وهو أمر 
ميز ديوكوفيتش في مشواره نحو احراز 14 لقبا في 

البطوالت األربع الكبرى.
وكانت األشواط الثمانية األولى مثل مباراة مالكمة 
بحث فيها كل الع��ب عن نقاط ضعف رغ��م أن��ه بدا 

واضحا امتالك زفيريف لقوة أكبر.
ولم يفقد ديوكوفيتش، الذي فاز في 35 من اخر 
37 مباراة خالل النصف الثاني العام ليعود لقمة 
التصنيف ال��ع��امل��ي، أي م��ن أش���واط إرس��ال��ه طيلة 
البطولة وواج���ه نقطتني فقط لكسر اإلرس���ال في 

مبارياته األربع السابقة.

لكن بينما كانت النتيجة 4-4 بدا مترددا وأرسل 
ض��رب��ة أمامية شابها التوتر ف��ي الشبكة ليمنح 

زفيريف فرصة اإلرسال للفوز باملجموعة.
واستغل زفيريف الفرصة بطريقة رائ��ع��ة، إذ 
سدد ثالث ضربات إرس��ال ساحقة متتالية ثم فاز 

باملجموعة بعد ضربة أمامية أخرى من ديوكوفيتش 
خارج امللعب.

وخسر ديوكوفيتش بعد ذلك أول شوطني على 
إرساله في املجموعة الثانية، وبينهما كسر إرسال 

زفيريف ألول مرة في املباراة.

الكسندر زفيريف

»NBA« ليبرون جيمس يعيد ليكرز  لسكة االنتصارات في الـ

»امللك« ليبرون جيمس

االحتاد الدولي للسيارات يتعهد 
بالتحقيق في حادث السائقة 

األملانية صوفيا فلورش
 تعهد ج��ان ت��ود رئيس االحت��اد ال��دول��ي للسيارات ي��وم االثنني 
بالتحقيق في حادث تصادم مروع وقع األحد في سباق جائزة مكاو 
الكبرى ببطولة فورموال 3 وأدى إلى إصابة السائقة األملانية صوفيا 

فلورش البالغ عمرها 17 عاما بكسر في العمود الفقري.
وفقدت فلورش سائقة فريق فان أمرسفورت ريسنج السيطرة في 
منحنى بالسباق لتطير سيارتها وجتتاز احلواجز وتسقط في منطقة 

للمصورين بينما كانت 
ت��ن��ط��ل��ق ب��س��رع��ة 275 
كيلومترا في الساعة في 

حلبة الشوارع الضيقة.
وك����ان����ت ال��س��ائ��ق��ة 
ف�����ي وع���ي���ه���ا أث���ن���اء 
نقلها للمستشفى في 
املستعمرة البرتغالية 
ال��س��اب��ق��ة وك��ت��ب��ت على 
ت��وي��ت��ر ”أريد أن أبلغ 
اجلميع أني بخير لكني 
سأخضع جلراحة صباح 

االثنني“.
م��ن جهته ك��ت��ب ت��ود 
على تويتر ”بعد احلادث 
اخلطير في مكاو اليوم 
سيفتح االحت��اد الدولي 

للسيارات حتقيقا في الواقعة للوقوف على مالبساتها وسيعمل كذلك 
على مساعدة املتضررين“.

وتابع ”سنتابع األمر للوصول إلى النتائج املرجوة“.
وُنقل أيضا السائق الياباني شو تسوبوي إلى املستشفى بسبب 

إصابة في الظهر بعدما اصطدم بسيارة السائقة األملانية الشابة.
وأعلن املنظمون إصابة اثنني من املصورين إضافة إلى شخص ثالث 

ومت نقلهم جميعا إلى املستشفى. 

مشاركة عربية قياسية في أمم أفريقيا
ستكون الكرة العربية على موعد مع التاريخ في نهائيات كأس 
األمم أفريقية لكرة القدم املقرر إقامتها بالكاميرون صيف العام املقبل، 
بعدما تأهل خمسة من ممثليها، ورمب��ا يرتفع العدد إلى ستة حال 
صعود ليبيا، إلى البطولة، التي ستجرى مبشاركة 24 منتخباً للمرة 

األولى في تاريخها.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من املجموعات اإلثني عشر 

في التصفيات إلى نهائيات أمجد الكؤوس األفريقية.
وحجزت منتخبات تونس ومصر واملغرب واجلزائر وموريتانيا 
مقاعدها في النهائيات من إجمالي 13 منتخباً، حسموا مشاركتهم 
في البطولة، بعد إسدال الستار على فعاليات اجلولة اخلامسة )قبل 

األخيرة( للتصفيات املؤهلة للمسابقة.
ومنذ انطالق النسخة األول��ى للبطولة عام 1957، لم يتعد عدد 
املمثلني العرب في املسابقة القارية حاجز أربعة منتخبات، وهو األمر 
الذي تكرر في ثماني نسخ، لتشهد النسخة املقبلة رقماً قياسياً جديداً 

للمشاركة العربية.
ورمبا يزيد احلضور العربي إلى 6 منتخبات حال تأهل املنتخب 
الليبي إلى النهائيات، بعدما تأجل حسم تأهله إلى اجلولة السادسة 

)األخيرة( التي ستجرى في مارس املقبل.
وكان املنتخبان التونسي واملصري أول املتأهلني العرب للبطولة، 
بعدما اقتنصا بطاقتي الترشح للنهائيات عن املجموعة العاشرة، التي 
ضمت أيضا منتخبي إي سواتيني )سوازيالند سابقا( والنيجر، وذلك 

منذ اجلولة الرابعة.
ويتربع منتخب تونس على الصدارة برصيد 12 نقطة، متفوقا 
بفارق املواجهات املباشرة على نظيره املصري، ليسجل املنتخب 
امللقب ب�«نسور قرطاج«، الفائز باللقب 2004 ظهوره التاسع عشر 

في املسابقة.
في املقابل، تأهل املنتخب املصري، صاحب الرقم القياسي في عدد 
م��رات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، وصيف بطل النسخة 
السابقة، للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي 

بوصفه املنتخب األكثر مشاركة في املسابقة.
وصعد منتخب املغرب للمرة السابعة عشر في املسابقة التي 
توج بها عام 1976، بعدما ارتقى لصدارة املجموعة الثانية، عقب 
فوزه التاريخي 2-0 على ضيفه منتخب الكاميرون اجلمعة املاضي 
في اجلولة اخلامسة، ليحقق املنتخب امللقب ب�«أسود األطلس« أول 

انتصار في مواجهاته املباشرة مع منتخب »األسود غير املروضة«.
وج��اء ال��دور على املنتخب اجل��زائ��ري ليلتحق بركب املتأهلني 
للبطولة، عقب صدارته للمجموعة الرابعة، بفوزه الكبير واملستحق 
4-1 على مضيفه منتخب توغو باجلولة اخلامسة أمس األحد، إذ رفع 
املنتخب امللقب ب�«محاربي الصحراء«، حامل لقب البطولة عام 1990، 
رصيده إلى عشر نقاط، بفارق ثالث نقاط أمام أقرب مالحقيه منتخب 

بنني، مسجالً مشاركته الثامنة عشر في املسابقة.
ويستعد منتخب موريتانيا لتسجيل ظهوره األول في النهائيات، 
بعد صدارته للمجموعة التاسعة، عقب فوزه الصعب 2-1 على ضيفه 
منتخب بوتسوانا اليوم باجلولة اخلامسة، إذ ارتفع رصيد املنتخب 
امللقب ب�«املرابطون« إلى 12 نقطة، بفارق ثالث نقاط أم��ام أقرب 

مالحقيه منتخب أنغوال.

تواجد عربي في قوائم املرشحني 
جلوائز األفضل بآسيا

أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، اإلثنني، قائمة املرشحني للفوز 
بجوائز األفضل خالل عام 2018، في احلفل ال��ذي سيقام يوم 28 

نوفمبر اجلاري، في العاصمة العمانية مسقط.
ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل العب بآسيا، الياباني يوما 
سوزوكي، العب كاشيما أنتلرز الياباني، ومواطنه وزميله في الفريق 
كينتو ميساو، إل��ى جانب القطري عبد الكرمي حسن، الع��ب السد 

القطري.
وجنح سوزوكي، 22 عاًما، في القيام بدور مهم في قيادة فريق 
كاشيما للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2018، حيث سجل هدفني في 

البطولة، وحصل على جائزة أفضل العب بها.
كما كان لالعب خط الوسط ميساو، دور مهم في فوز كاشيما باللقب 

القاري، خاصة من خالل بناء الهجمات.
ويتنافس على الفوز باجلائزة أيًضا القطري الدولي عبد الكرمي 
حسن الذي قدم عروًضا قوية هذا العام، ساهم من خاللها في تأهل 

السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وعلى صعيد جائزة أفضل العبة، انحصرت املنافسة بني األسترالية 

سامانثا كير، والصينية واجن شواجن، واليابانية ساكي كوماجاي.
وتطمح كير، في الفوز بجائزة أفضل العبة بآسيا للعام الثاني 
على التوالي، بعدما قادت منتخب بالدها للوصول لنهائي كأس آسيا 
للسيدات 2018 في األردن، وهي متتلك مسيرة دولية مميزة سجلت 
خاللها 27 هدًفا في 72 مباراة. وفي املقابل، سجلت واجن شواجن 
4 أه��داف خالل نهائيات كأس آسيا للسيدات، لتساهم في حصول 
الصني على املركز الثالث في البطولة، قبل أن تنتقل إلى نادي باريس 

سان جيرمان الفرنسي في أغسطس املاضي.
وتضم قائمة املرشحني جلائزة أفضل مدرب العراقي باسم قاسم 
والياباني جو أوي��ا واألوزب��ك��ي رافشان حيدروف، وجائزة أفضل 
مدربة، اليابانيتني اساكو تاكاكورا، وميو اوكاموتو والتايالندية 

نوينجروتاي سراثوجنفيان.

األملانية صوفيا فلورش
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