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التي جرت على ملعب «انقالب» في مدينة «كرج»

االيرانيون يتألقون في بطولة «كأس مارشال» الدولية بـ«التزلج في الصاالت»

انتهت منافس��ات بطولة «كأس مارش��ال»
الدولي��ة  -والت��ي ج��رت ف��ي صال��ة ملع��ب
انق�لاب بكرج  -بتألق المتزلجين االيرانيين
وحصوله��م عل��ى المراك��ز االول��ى ف��ي
البطولة.
في هذه البطولة التي كانت فعالياتها في
الفت��رة م��ا بي��ن  5الى  7من ديس��مبر الحالي
شارك  250رياضياً من السيدات والسادة ،من
 7دول هي ايران  -روس��يا  -بولندا  -فرنس��ا -
اسبانيا  -افغانستان والنمسا.
فف��ي فئ��ة الس��يدات تح��ت  16س��نة ج��اءت

(رومين��ا س��رلك  -مج��ده ش��عباني  -تران��ه
احمدي) وكلهن من ايران في المراكز من
االول الى الثالث.
وف��ي فئ��ة الس��يدات لالعم��ار اكب��ر من 16
س��نة ج��اءت االيراني��ات (لعي��ا عرب��ي  -زه��را
باق��ر زاده  -مينا عابدين��ي) في المراكز من
االول الى الثالث.
أم��ا ف��ي فئ��ة الرج��ال تحت س��ن ال �ـ 16عاماً
ايضاً جاء االيرانيون (محمد امين عباسيان
 س��بحان خس��رواني  -س��جاد خس��رواني)بالمراكز من االول الى الثالث.

وف��ي فئ��ة الرجال لس��ن اكبر م��ن  16عاماً
فقد جاء الثالثة التالية اسمائهم بالمراكز
االولى :رضا لس��اني من ايران  -بدرام رنجبر
من النمسا وامير محمد سواري من ايران.
وف��ي ن��وع أخر م��ن فعالي��ات التزل��ج «بتل»
للذك��ور لالعم��ار تح��ت  16عام �اً فق��د ج��اء
الفرنس��ي رم��ي من��ارد بالمرك��ز االول ،وحل
االفغاني دانيال نوري بالمركز الثاني وامير
رضا ثابتي من ايران بالمركز الثالث.
وف��ي نف��س ه��ذا ن��وع م��ن التزل��ج للذك��ور
ولالعم��ار اكب��ر م��ن  16عام �اً فق��د ج��اء

االيران��ي امي��ر رض��ا ف�لاح بالمرك��ز االول،
وحل االس��باني كارلوس نيلس��ون بالمركز
الثاني وجاء نفيد ارمند من ايران ثالثاً.
وفيم��ا يخ��ص االن��اث ولالعم��ار تح��ت 16
عام �اً فق��د حلت الروس��ية صوفي��ا بالمركز
االول ،وج��اءت البولندي��ة زوفي��ا ثاني �اً فيم��ا
خطف��ت االيراني��ة فاطم��ة توكل��ي المركز
الثالث.
ولالناث في االعمار اكبر من  16سنة فقد
ج��اءت البولوني��ة كلودي��ا بالمرك��ز االول،
وحل��ت االيرانيت��ان (زه��ره كتابج��ي وصب��ا
ت��اج ف��ر) بالمركزي��ن الثان��ي والثال��ث عل��ى
التوالي.
أما في قسم «التزلج الكالسيكي» للسيدات
تح��ت  16عام �اً فق��د حل��ت الروس��ية صوفي��ا
او ً
ال ،ث��م البولوني��ة زوف��ا وج��اءت االيرانيتان
(فاطم��ة توكل��ي وعس��ل صادق��ي) بالمرتب��ة
الثالثة بشكل مشترك.
ولالعم��ار اكث��ر م��ن  16عام �اً فكان��ت
البولندي��ة كلوديا هي م��ن جاءت بالمركز
االول وااليرانيتان (فاطمة مراحم وصبا تاج
فر) بالمركزين الثاني والثالث.
ولقس��م التزل��ج الكالس��يكي للرج��ال تحت
 16عام �اً فقد كان الفرنس��ي رم��ي منارد هو
االول ،وح��ل داني��ال نوري االفغاني بالمركز
الثان��ي ،فيم��ا ج��اء االيران��ي عل��ي رض��ا
شيربخت حقيقي ثالثاَ.
وأخي��راَ ف��ي فئ��ة الرج��ال لالعم��ار اكث��ر
م��ن  16عام �اً فق��د ج��اء كارل��وس نيلس��ون
كارو االس��باني بالمرك��ز االول ،فيم��ا ح��ل
االيراني��ان (امي��ر آزاد ف�لاح وامي��ر حس��ين
هاش��مي) بالمركزي��ن الثان��ي والثال��ث على
التوالي.
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان ه��ذه البطول��ة
اقيم��ت بمناس��بة الذك��رى االربعي��ن للثورة
االسالمية في ايران.

الدوري االيراني املمتاز لكرة القدم

في البطولة الدولية بالنيبال

«استقالل طهران» يكتسح «سبيد رود رشت»
بخماسية نظيفة

االيرانية «ثريا آقائي» تتقلد برونزيتني في كرة الريشة

حق��ق ن��ادي «اس��تقالل طه��ران» ف��وزا
الفت��ا عندم��ا امطر ش��باك مرم��ى مضيفه
«س��بيدرود رش��ت» بخماس��ية نظيف��ة ف��ي
المباراة التي اقيمت عصر الجمعة.
اقيم��ت المب��اراة ف��ي اط��ار المرحل��ة
الخامس��ة عش��رة م��ن مس��ابقة ال��دوري
عل��ى ملعب «س��ردار جنكل» بمدينة رش��ت

آيندهوفن يدك شباك
إكسيلسيور بنصف دستة أهداف
ع��زز فري��ق آيندهوف��ن صدارت��ه لل��دوري
الهولن��دي ،بع��د أن دك ش��باك ضيف��ه
إكسيلس��يور بنص��ف دس��تة أه��داف ()0-6
الجمع��ة ف��ي الجول��ة الخامس��ة عش��رة م��ن
المس��ابقة .وس��جل أه��داف آيندهوفن ،لوك
دي يون��ج (هدفي��ن) ف��ي الدقيقتي��ن 17
والوق��ت ب��دل الضائ��ع م��ن المب��اراة ،وروب��ن
فان دير مير العب إكسيلسيور بالخطأ في
مرمى فريقه في الدقيقة .34
كم��ا أح��رز يورج��ن مان��ي الع��ب
إكسيلسيور بالخطأ في مرمى فريقه أيضا
في الدقيقة  ،52ودونيايل مالين في الدقيقة
 ،80وس��تيفن بيرجوين في الدقيقة األخيرة
من الوقت األصلي للمباراة.
ورف��ع آيندهوف��ن رصي��ده إل��ى  42نقط��ة
ليبتع��د في ص��دارة الترتيب ،بف��ارق  5نقاط
أم��ام أياك��س ال��ذي يواج��ه زفول��ه وتوق��ف
رصي��د إكسيلس��يور عن��د  16نقط��ة ف��ي
المركز الثاني عشر.

وبحض��ور اكثر م��ن  7آالف متفرج،
وانته��ى الش��وط االول بتق��دم
اس��تقالل بهدفين س��جلهما فرش��يد
باقری في الدقيقتين  12و.34
وف��ي الش��وط الثان��ي اض��اف
اس��تقالل طه��ران الذي س��يطر على
مجري��ات اللع��ب  3اه��داف اخ��رى
حمل��ت تواقي��ع جاب��ر انص��اري(،)56
عل��ي عزت كرامت ( ،)57ورضا آذري
خطا في مرماه (.)73
وبهذا الفوز ارتقى استقالل طهران
ال��ى المرك��ز الخام��س برصي��د 24
نقط��ة فيم��ا يقب��ع س��بيدرود رش��ت
ف��ي المرك��ز الخامس عش��ر ما قبل
االخير برصيد  10نقاط.
وكان��ت المرحل��ة الخامس��ة عش��رة ق��د
انطلق��ت الخمي��س حي��ث ف��از نس��اجي
مازن��دران عل��ى مضيف��ه بي��كان طه��ران
بهدف وحيد.
كما تعادل بديده في مشهد مع ماشين
سازي تبريز بهدفين لكل منهما.
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ايران االولى في منافسات الكاراتيه الدولية

إنته��ت منافس��ات الكاراتي��ه الدولي��ة
باس��تضافة ايراني��ة ف��ي محافظ��ة الب��رز
غ��رب العاصم��ة طه��ران ف��ي قس� َ�مي
السيدات والرجال.
وق��ال رئي��س هيئ��ة كاراتي��ه محافظ��ة
الب��رز محم��د اكرمي ف��ي تصريح خاص
لوكالة إرنا ّ
بأن العبات والعبين يمثلون
ايران والهند وأرمينيا والنيبال وسريالنكا
وأفغانس��تان وجورجي��ا ش��اركوا ف��ي هذه
المنافسات الدولية.

وكان��ت ه��ذه المس��ابقات ق��د ب��دأت
منافس��اتها الدولي��ة يوم��ي 6و 7كان��ون
االول/ديس��مبر ف��ي مدين��ة ك��رج مرك��ز
المحافظ��ة .وأض��اف أكرم��ي ب��أ ّن اي��ران
والهند وأفغانستان حصلوا على المراكز
االول��ى حت��ى الثالث��ة ف��ي قس��م الس��يدات
وأم��ا في قس��م الرجال فق��د حصلت ايران
ّ
وأرميني��ا وأفغانس��تان عل��ى المراك��ز
الثالث��ة االولى لهذه المنافس��ات الدولية،
وأنتهت المنافسات مساء الجمعة.

وريورز يثأر من باكس في دوري السلة األمريكي

ث��أر جول��دن س��تيت وري��ورز ،حام��ل
اللقب ،لنفس��ه أم��ام ميلووكي باكس،
وف��از عليه  95-105في دوري كرة الس��لة
األمريكي للمحترفين.
وس��جل العائ��د م��ن اإلصاب��ة س��تيفن
ك��وري  20نقط��ة ،وأض��اف كالي
طومس��ون الع��دد ذات��ه بفض��ل أرب��ع
رمي��ات ثالثية لكل الع��ب ليحقق وريورز
االنتص��ار .واكتف��ى كيف��ن دوران��ت

بإح��راز  11نقط��ة ،لك��ن وري��ورز
حقق فوزه الثالث على التوالي.
وأح��رز ياني��س أنتيتوكومبو
 22نقط��ة ،وتص��در قائم��ة
مس��جلي النق��اط ف��ي اللق��اء،
كم��ا اس��تحوذ عل��ى  15ك��رة
مرت��دة لك��ن باك��س ل��م ينجح
ف��ي تك��رار تفوق��ه عل��ى جول��دن
س��تيت ،وف��از باك��س 111-134
في ضياف��ة وريورز حامل اللقب
الشهر الماضي.
وف��ي لق��اء آخ��ر س��جل
المخض��رم ليب��رون جيم��س 35
نقط��ة ،وم��رر  11كرة حاس��مة،
كما اس��تحوذ على ثماني كرات مرتدة
لك��ن ل��وس أنجل��وس ليك��رز خس��ر -133
 120أمام س��ان أنطونيو س��بيرز .واستفاد
س��بيرز م��ن تأل��ق ديم��ار دي��روزان ال��ذي
أح��رز  36نقط��ة ،وم��رر  9م��رات حاس��مة
واس��تحوذ عل��ى ثمان��ي ك��رات مرت��دة
ليحق��ق االنتص��ار عل��ى فري��ق العم�لاق
جيمس.

منتخب العراق  ..وفرة هجومية في غياب «املايسترو»

تقلدت االيرانية «ثريا آقائي» ميداليتين برونزيتين في البطولة الدولية بكرة الريشة،
حيث حصلت على احداها في المسابقات الفردية واالخرى في منافسات الزوجي.
فف��ي مرحل��ة النص��ف النهائ��ي ف��ي الف��ردي خس��رت آقائ��ي بنتيج��ة  - 2صف��ر لتحصد
البرونزية بشكل مشترك.
وأما في النصف النهائي في الزوجي ففريق (آقائي وتوزار) خسر أمام فريق من ميانمار
بنتيجة  ،1 - 2ليكسب الميدالية البرونزية ايضاً.

 4آالف شرطي في مدريد تأهبا لنهائي كوبا ليبرتادوريس
أعلن��ت محافظ��ة مدري��د أن نحو  4آالف ش��رطي ورجل أمن خاص سينش��رون في العاصمة
اإلسبانية في إطار اإلجراءات األمنية المشددة المقررة إلياب الدور النهائي لمسابقة كأس
ليبرتادوريس.
وأوضح��ت المحافظ��ة أن��ه س��يعبأ أكث��ر من  2000ش��رطي إس��باني له��ذه المب��اراة المقررة
الي��وم األح��د بي��ن قطب��ي كرة الق��دم األرجنتينية ريف��ر باليت وبوكا جوني��ورز ،على ملعب
سانتياغو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد بعدما كانت مقررة في  24نوفمبر على ملعب
«مونيومنت��ال» التاب��ع لريف��ر لكنه��ا أجل��ت ونقلت بعد اعتداء مش��جعي األخي��ر على حافلة
بوكا قبيل وصولها للملعب.
وهذا العدد أكثر من رجال الشرطة الذين أمنوا آخر نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب
س��انتياغو برنابي��و ع��ام  2010وال��ذي بلغ وقتها  1400ش��رطي يوم المباراة ،أو الـ»كالس��يكو»
بين ريال مدريد وبرشلونة على الملعب ذاته بعد خمسة أيام من هجمات باريس الدامية عام
 1500( 2015شرطي).
وأوضح محافظ مدريد خوسيه مانويل رودريغيث أوريبيس أنه فضال عن الشرطة المحلية،
سيتم نشر  1700رجل أمن خاص من قبل نادي ريال مدريد مالك الملعب ،و 150من الشرطة
البلدية ،و 80شخصا من الصليب األحمر و 70من قبل خدمات الطوارئ.
وأضاف أن الملعب سيكون محاطا بحزام أمني ثالثي ،نظرا لمستوى التنبيه من الهجمات
اإلرهابي��ة ال��ذي ت��م تحدي��ده من��ذ يوني��و  2015ف��ي المس��توى  4م��ن أص��ل  ،5مش��يرا إل��ى أنه
ستخصص منطقتان للمشجعين في شارع ال كاستيانا ،بجانبي الملعب ،كما ستخصص
س��احتان الحتف��ال المش��جعين بالتتوي��ج بالبطولة :ال بويرتا ديل س��ول إذا ت��وج ريفر بليات،
وساحة كولون إذا توج بوكا.
وقال المحافظ إن السلطات اإلسبانية واألرجنتينية حددت ما بين  200و 300مشجع «من
بين المتشددين» لكل فريق ،مؤكدا أنهم قد يرحلون إلى األرجنتين فور وصولهم إذا كان
سجلهم الجنائي يتضمن «جرائم خطيرة».
وكانت الشرطة اإلسبانية قررت الخميس ترحيل زعيم إحدى المجموعات المتشددة من
مشجعي بوكا إلى األرجنتين مباشرة بعد وصوله إلى مدريد.
وأعل��ن المحاف��ظ أن  5أو 6آالف بطاق��ة بيع��ت ف��ي األرجنتي��ن م��ن ال �ـ 10آالف التي طرحت
للبيع.
وفض�لا ع��ن ه��ذه المقاع��د ،وضع��ت  40ألف بطاق��ة رهن تص��رف مش��جعي الفريقين خارج
األرجنتي��ن ،بمع��دل  20ألف��ا ل��كل منهم��ا .وقد س��لمت البطاق��ات المتبقية من س��عة الملعب
البالغة  81ألف متفرج ،إلى االتحادين اإلسباني واألمريكي الجنوبي.

يوفنتوس يرسخ هيمنته
على أنقاض إنتر ميالن
ابتعد يوفنتوس بصدارة الدوري اإليطالي
بانتص��اره عل��ى ضيف��ه إنت��ر مي�لان ()0-1
الجمعة ،على ملعب أليانز ستاديوم لحساب
الجولة الـ 15من الكالتشيو.
وس��جل ماري��و ماندزوكيت��ش مهاج��م
البيانكوني��ري ه��دف المب��اراة الوحي��د ف��ي
الدقيقة  ،66وبذلك ارتفع رصيد يوفنتوس
إل��ى  43نقط��ة ليبتع��د بف��ارق  11نقط��ة عن
نابول��ي الوصيف الذي لعب مباراة أقل فيما
تجم��د إنتر ميالن عن��د  29نقطة ،بالمركز
الثالث.

تحل��م الجماهي��ر العراقي��ة ب��أن يقدم
أس��ود الرافدين بطولة آس��يوية قوية في
اإلمارات ،كما فعلوا من قبل عام ،2007
عندما توجوا باللقب القاري.
ويتس��لح م��درب منتخ��ب الع��راق
سريتش��كو كاتانيت��ش بالعدي��د م��ن
النج��وم خاص � ًة ف��ي الخ��ط األمام��ي
بوج��ود العبي��ن ش��ابين قدم��ا أوراق
اعتمادهما خالل الفترة الماضية ،وهما
مهن��د عل��ي (ميم��ي) ،مهاج��م الش��رطة،
ومحم��د داوود ،نج��م النف��ط ،ال��ذي ت��م
اختياره كأفضل العب ناش��ئ في آس��يا،
عام .2016
ويمتل��ك الالعب��ان الفرص��ة لخالف��ة
«الس��فاح» يون��س محمود ،نج��م العراق
السابق في بطولة آسيا .2019
لك��ن م��ا يعي��ب الجي��ل الحالي ألس��ود
الرافدين هو غياب «المايسترو”.
وكان نش��أت أكرم هو م��ن يؤدي هذا
ال��دور ،في جي��ل  ،2007من حي��ث الرؤية
الواس��عة للملعب ،وإج��ادة تمرير الكرات
البينية الحاسمة.
ورغ��م وج��ود بع��ض المواه��ب حال ًي��ا،

مث��ل العب فريق قطر القطري ،حس��ين
علي ،ونجم الش��رطة ،مهدي كامل ،أال
أنهم��ا ال يمتل��كان الق��درة ،عل��ى أداء دور
«العقل المدبر» ،في منتصف الملعب.
وق��د تلق��ى المنتخ��ب العراق��ي ضرب��ة
قوي��ة ،بغي��اب المحت��رف ف��ي ال��دوري
األمريك��ي ،جس��تن مي��رام ،لك��ن هن��اك
حل��وال ممكن��ة للم��درب كاتانيت��ش،
بوجود المميز علي حصني ،وعودة همام
طارق لمستواه ،وتألق بشار رسن.
هاجس��ا
ول��ن تش��كل أط��راف الملع��ب
ً
لم��درب أس��ود الرافدي��ن ،ف��ي ظ��ل وجود
خيارات متعددة.
لك��ن الخ��ط الخلف��ي م��ا زال يقل��ق
كاتانيتش ،خاص ًة على صعيد ظهيري
الجنب.
ويواصل الم��درب حتى اآلن ،التجريب
واس��تدعاء أس��ماء جديدة ،م��ا يدل على
ع��دم اس��تقراره عل��ى التش��كيل األمث��ل
للدفاع ،ويعول كاتانيتش على مباراتي
الصي��ن وفلس��طين المقبلتي��ن ،لحس��م
بع��ض المراك��ز قب��ل المغ��ادرة إل��ى
اإلمارات.

ليجانيس يقتسم نقاط مباراته مع خيتافي بالليجا
فش��ل ليجاني��س ف��ي الف��وز عل��ى ضيف��ه
خيتافي وتعادل معه ( )1-1الجمعة في مستهل
منافسات الجولة الـ 15من الدوري اإلسباني.
فعلى ملعبه بوتاركي البلدي بوغت أصحاب
األرض به��دف للضي��وف حم��ل توقي��ع ليان��درو
كابري��را ،قب��ل انته��اء الش��وط األول بقلي��ل
وتحديدا في الدقيقة (.)39
إال أن آالن ني��وم ،نج��ح ف��ي إدراك التع��ادل
وحف��ظ ماء وجه ليجانيس بهدفه الذي أحرزه
ف��ي الدقيق��ة ( ،)64ليتقاس��م الفريق��ان نق��اط
المباراة بواقع نقطة لكل منهما.
به��ذه النتيج��ة يرف��ع خيتاف��ي رصي��ده ل �ـ21
نقطة في المركز السادس ،كما بات في جعبة
ليجاني��س  17نقط��ة ،يحت��ل به��ا المرك��ز الـ16
مؤق ًتا لحين إجراء باقي مباريات هذه الجولة.

