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والتي اقيمت في مدينة مدريد االسبانية ..

ايران تفوز بمركز الوصافة في الدوري العاملي املمتاز للكاراتيه

اح��رزت اي��ران مرك��ز الوصاف��ة ف��ي
مسابقات الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه

التي اقيمت بمدينة مدريد االسبانية.
واح��رز اعض��اء المنتخ��ب االيران��ي

للكاراتي��ه ف��ي مج��ال (الكوميت��ي)  -رج��ال،
ميداليتي��ن ذهبيتي��ن وبرونزي��ه واح��دة،

ليخت��م مش��واره ف��ي مس��ابقات ال��دوري
الممتاز للكارتيه –  1باسبانيا.
وحص��د كل م��ن الالعبي��ن االيرانيي��ن
(امي��ر مه��دي زادة) لل��وزن تح��ت ال �ـ 67
ك��غ ،و(س��جاد كن��ج زادة) لل��وزن زائ��د 84
ك��غ الميدالي��ة الذهبية ،فيما ف��از الالعب
(صال��ح اب��اذري) لل��وزن ف��وق ال �ـ  84ك��غ
بالميدالية البرونزية لهذه المنافسات.
وفي فئه النس��اء ،ف��ازت الالعبة االيرانية
لل��وزن ف��وق  68ك��غ (حمي��دة عباس��علي)
بالمدالي��ة البرونزي��ة بع��د التغل��ب عل��ى
منافس��تها الياباني��ة (اي��اكا س��ايتو)
بنقطتين مقابل الشيء.
ه��ذا ،وتوّج المنتخ��ب الكازاخي للكاراتية
للرج��ال بالمرك��ز االول ف��ي مس��ابقات
ال��دوري الممت��از للكارتي��ه –  1بع��د اح��رازه
مداليتين ذهبيتين وأخريين برونزيتين.
وب��دأت المرحل��ة الس��ابعة واالخي��رة م��ن
منافس��ات ال��دوري الممت��از لمس��ابقات
الكاراتيه –  1في عام  2019منذ يوم الجمعة
الماض��ي في مدريد وبمش��اركة  737العبا،
واختتمت يوم االحد.
وشارك المنتخب االيراني بفئتي الرجال
والنساء في هذه البطولة التي من شأنها ان
تتي��ح للفائزي��ن فرص التأهل والمش��اركة
في االلعاب االولمبية  2020بطوكيو.

 3برونزيات للمنتخب اإليراني في بطولة آسيا ملصارعة
«الكوراش» بقرغيزيا
تقلد المنتخب اإليراني  3برونزيات في البطولة اآلسيوية لمصارعة الكوراش في قيرغيزستان.
واقيمت منافس��ات البطولة اآلس��يوية لمصارعة الكوراش من  26تش��رين الثاني/نوفمبر الى  29من
الشهر نفسه في العاصمة القيرغيزية بيشكك بمشاركة  100مصارع من ما يزيد عن  16دولة.
وضم��ت البعث��ة اإليراني��ة الموفدة له��ذه الدورة من البطولة 5 ،رياضيين ال��ى جانب المدرب (هادي
محبي) ،ومسؤول المصارعات التقليدية والمسؤول عن البعثة الموفدة (علي بازيار) ،حيث حاز ثالثة
م��ن المصارعي��ن اإليرانيين على برونزيات ،فيما وقف الرياضيين اآلخرين في المركز الخامس من
البطولة ،وتضمنت البطولة المشاركة الفخرية ألبطال أميركا وتركيا وايطاليا وفرنسا.

ميسي يقهر أتلتيكو مدريد ويحفظ لبرشلونة صدارة الليجا

برنامج مباريات االسبوع الثالث عشر للدوري االيراني املمتاز

حقق برشلونة انتصارا ثمينا على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف مساء األحد ،ضمن
منافسات الجولة الـ 15من الليجا ،في معقل األخير (واندا ميتروبوليتانو).
وس��جل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة  ،86ليكسر
عقدته في هذا الملعب.
وبه��ذا االنتص��ار رفع برش��لونة رصيده إلى
 31نقط��ة ليس��تعيد ص��دارة الليج��ا ،بينم��ا
تراج��ع أتلتيكو مدريد إلى المركز الس��ادس
برصيد  25نقطة.
وفيما يلي نتائج المباريات االخرى لنفس
االطار:
اشبيلية  - 1ليجانيس صفر
اتلتيك بيلباو  - 2غرناطة صفر
اسبانيول  - 2اوساسونا 4
خيتافي  - 4ليفانتي صفر

فيما يلي برنامج مباريات االسبوع الثالث عشر للدوري االيراني الممتاز بكرة القدم:
االربعاء12/4 :
سايبا  -فوالد خوزستان 15:15
ب��ارس جنوب��ي ج��م  -ماش��ين س��ازي
تبريز 16:30
الخميس12/5 :
استقالل  -شهرخودرو 15:00
تراكت��ور س��ازي  -ش��اهين بوش��هر
15:30
غ��ل غه��ر س��يرجان  -نف��ت مس��جد
سليمان 16:00
نساجي مازندران  -سباهان 16:00
صنعت نفت ابادان  -بيكان 16:30
ذوب اهن  -برسبوليس 17:30

بولونيا يعمق جراح نابولي
في الكالتشيو
واص��ل نابول��ي ترنح��ه ف��ي ال��دوري
اإليطال��ي ،عق��ب خس��ارته  2 / 1أم��ام
مضيفه بولونيا ،وحقق بذلك بولونيا
أول فوز له في البطولة منذ  27تشرين
أول/أكتوبر الماضي.
وتجم��د رصي��د نابول��ي ،ال��ذي ظ��ل
عاج��زا ع��ن تحقي��ق أي انتص��ار للق��اء
الس��ادس عل��ى التوال��ي ف��ي البطول��ة،
عن��د  20نقط��ة ف��ي المرك��ز الس��ابع،
فيم��ا ارتف��ع رصي��د بولوني��ا ،إل��ى 16
نقطة في المركز .12
هذا وجرت عدة مباريات اخرى مساء
االحد كانت نتائجها كالتالي:
يوفنتوس  * 2ساسولو 2
انتر ميالن  * 2سبال 1
التسيو  * 3اودينزي صفر
بارما صفر * ميالن 1
هيالس فيرونا  * 1روما 3

في الدوري االملاني ..

بريمن ينهي سلسلته السلبية بفوز مثير على فولفسبورج
وض��ع في��ردر بريم��ن ح��دا لسلس��لة نتائج��ه المخيب��ة لآلمال ،بعدما حق��ق أول فوز بعد غياب تس��عة لق��اءات ،بانتصاره المثي��ر ( )2/3على
مضيفه فولفسبورج يوم األحد.
وافتتح ميلوت راشيكا التسجيل لبريمن ،في الدقيقة  13من ركلة جزاء ،لكن فوتر فيجورست أدرك التعادل لفولفسبورج ،في الدقيقة .36
ولم يهنأ أصحاب األرض بهدف التعادل كثيرا ،بعدما أعاد بيتينكورت ليوناردو التقدم لبريمن مجددا ،في الدقيقة .39
وتواصلت اإلثارة في الشوط الثاني ،بعدما أحرز البرازيلي ويليام هدف التعادل لفولفسبورج ،في الدقيقة  ،73غير أن راشيكا واصل تألقه،
حيث سجل الهدف الثالث لبريمن وهدفه الشخصي الثاني ،في الدقيقة  ،83ليمنح فريقه أول فوز في البطولة ،منذ شهرين ونصف الشهر.
ويرجع آخر انتصار لبريمن قبل هذا اللقاء في الدوري ،إلى  14أيلول/سبتمبر الماضي ،حينما تغلب  1/2على مضيفه يونيون برلين ،في
المرحلة الرابعة للمسابقة.
هذا وتغلب متصدر الدوري االلماني بروسيا مونشنغالدباخ على ضيفه فرايبورج بأربعة أهداف لهدفين.

مافريكس يعطل ليكرز في دوري السلة األمريكي
س��جل ل��وكا دونتش��يتش
 27نقط��ة وق��دم  10تمري��رات
حاس��مة لزمالئ��ه واس��تحوذ
عل��ى  9ك��رات مرت��دة ،لينه��ي
داالس مافريك��س سلس��لة
انتصارات لوس أنجلوس ليكرز
الت��ي دامت  10مباري��ات بالفوز
عليه  100-114في دوري الس��لة
األمريك��ي للمحترفي��ن ،وأحرز
ك��واي ليونارد  34نقطة ليفوز
ل��وس أنجل��وس كليب��رز -150
 125على واشنطن ويزاردز.
وس��جل بول ج��ورج  31نقطة
واس��تحوذ عل��ى  8ك��رات مرت��دة ليحق��ق لوس أنجل��وس االنتصار
الثام��ن ف��ي آخ��ر تس��ع مباري��ات ،وف��از ميام��ي هي��ت  106-109على
مستضيفه بروكلين نتس.
وس��جل بوسطن س��يلتيكس  12نقطة دون أي رد من منافسه في

أواخ��ر الرب��ع الراب��ع ،ليحق��ق
االنتص��ار الثال��ث ف��ي أرب��ع
مباري��ات وين��زل بمس��تضيفه
نيوي��ورك نيك��س الهزيم��ة
السادس��ة عل��ى التوال��ي بالفوز
عليه .104-113
وس��جل ديل��ون بروك��س 26
نقطة لينهي ممفيس جريزليز
سلس��لة م��ن  6هزائ��م بالف��وز
عل��ى مينيس��وتا تيمبروولف��ز
.107-115
وس��جل كري��س ب��ول س��بع
نق��اط خ�لال فت��رة مهم��ة
ف��ي الرب��ع الراب��ع ،ليف��وز أوكالهوما س��يتي ثان��در  104-107على
مستضيفه نيو أورليانز بليكانز.
وسجل باسكال سياكام  35نقطة ليسحق تورونتو رابتور ضيفه
يوتا جاز .110-130
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سيدة إيرانية تشــرف على نهائيات كأس العالم
للكرة الشاطئية
اختي��رت رئيس��ة لجن��ة
ك��رة الق��دم الش��اطئية ف��ي
إيران (بريا شهرياري) ،مشرفة
عل��ى نهائي��ات كأس العال��م
للكرة الشاطئية.
وب��دأت منافس��ات كأس
العال��م للكرة الش��اطئية 2019
منذ  21تشرين الثاني/نوفمبر
في باراغواي.
وبعث في وقت سابق االتحاد
الدول��ي لكرة القدم رس��الة إلى
بري��ا ش��هرياري ،دعاها خاللها
لالش��راف على المنافس��ات كمراقب في جميع أيام البطولة ،كما أعلن أيضا عن
تعيينها مشرفة على المباراة الحاسمة بإعالنه تفاصيل المباراة النهائية.
علم��ا ،ان ش��هرياري اختي��رت م��ن جان��ب االتحاد الدول��ي لكرة الق��دم ،لتكون أول
امرأة تشرف على مباريات البطولة العالمية لكرة القدم الشاطئية.

محافظة ألبرز تستضيف كأس آسيا لسباق الدراجات والجري
أعلن رئيس اتحاد السباق
الثالث��ي (( )Triathlonمه��دي
ك��ودرزي) ع��ن اس��تضافة
محافظ��ة ألب��رز (غرب��ي
العاصم��ة طه��ران) لمنافس��ات
كأس آسيا لركوب الدراجات
والج��ري ف��ي فئت��ي الس��يدات
والرجال آذار /مارس .2020
وخ�لال اجتم��اع المجل��س
الرياض��ي ف��ي محافظ��ة ألب��رز
ي��وم األح��د ،أض��اف ك��ودرزي،
ان هذا الحدث الرياضي يقام ألول مرة في البالد؛ مؤكدا ان المسؤولين المعنيين
يهدفون الى اقامته طبقا للمعايير العالمية.
وأوض��ح ،ان ه��ذا الحدث ينطوي على رك��وب الدراجات والجري ،ومن المقرر أن
يقام في حضن الطبيعة بمحافظة ألبرز.
وسيش��ارك ف��ي ه��ذه الدورة من المنافس��ات ما يزيد عن  50رياضي��ا ورياضية من
الدول األجنبية.

مانشستر يونايتد يواصل ترنحه
بالتعادل مع أستون فيال
واصل مانشس��تر يونايتد ترنحه ،وس��قط
ف��ي ف��خ التع��ادل م��ع ضيفه أس��تون فيال (-2
 )2مس��اء األح��د ،عل��ى ملع��ب أول��د تراف��ورد،
ضم��ن الجول��ة الرابع��ة عش��رة م��ن ال��دوري
اإلنجليزي الممتاز.
وس��جل هدفي مانشستر يونايتد كل من
حارس أس��تون فيال توم هيتون ( )42بالخطأ
ف��ي مرم��اه ،وفكت��ور لينديل��وف ( ،)64فيم��ا
أح��رز ج��اك جريلي��ش ( )11وتاي��رون مينجز
( )66هدفي الفيالنز.

ورف��ع يونايت��د رصي��ده إل��ى  18نقط��ة في
المرك��ز التاس��ع ،فيما ارتفع رصيد أس��تون
في�لا إل��ى  15نقط��ة ف��ي المرك��ز الخام��س
عشر.
ول��م يحق��ق م��ان يونايتد الفوز ف��ي آخر 3
مباري��ات بجمي��ع البطوالت حي��ث تعادل مع
شيفيلد يونايتد وأستون فيال بالبريميرليج،
إل��ى جان��ب الخس��ارة م��ن أس��تانا بال��دوري
األوروبي.
ه��ذا وكان��ت نتائ��ج المباري��ات االخ��رى
كاالتي:
نوريتش سيتي  - 2ارسنال 2
وولفرهامبتون  - 1شيفيلد يونايتد 1
ليستر سيتي  - 2ايفرتون 1

نانت يتغلب على تولوز ورين يفاجئ سانت إيتيان
ف��از نان��ت عل��ى ضيفه تول��وز  1-2خالل المباراة التي جمعتهما الي��وم األحد في المرحلة  15من
الدوري الفرنسي ،التي شهدت أيضا فوز رين على سانت إيتيان بذات النتيجة.
وسجل هدفي نانت عبد اهلل توري من ركلة جزاء في الدقيقة  43ولودوفيتش بالس في الدقيقة
 ،53فيم��ا س��جل ه��دف حف��ظ م��اء الوج��ه لتول��وز آرون لي��ا ف��ي الدقيق��ة  7م��ن الوق��ت ب��دل الضائع
للمباراة من ركلة جزاء.
وأكمل تولوز المباراة بـ  10العبين منذ الدقيقة  23بعد طرد كواديو كونيه.
ورف��ع نان��ت رصي��ده إل��ى  23نقط��ة في المركز الس��ادس ،وتجم��د رصيد تولوز عن��د  12نقطة في
المركز  20األخير .وفي المباراة الثانية ،انتزع رين فوزا صعبا من ضيفه سانت إيتيان  ،1-2ليرفع
رصي��ده إل��ى  21نقط��ة ف��ي المركز العاش��ر ،في حين تجمد رصيد س��انت إيتيان عن��د  22نقطة في
المرك��ز التاس��ع .وتق��دم لوي��س ديون��ي لفري��ق رين ف��ي الدقيق��ة  19وتع��ادل رافينيا لس��انت إيتيان
ف��ي الدقيق��ة  ،25قب��ل أن يس��جل داميان دا س��يلفا هدفا قاتال في الدقيقة  4م��ن الوقت بدل الضائع
للمباراة ،حسم به النقاط الثالث.

بروينز يتجاوز كندينز في دوري هوكي الجليد
فاز بوسطن بروينز 1-3
عل��ى مونتري��ال كندي��ز
ف��ي دوري هوكي الجليد
ألمريكا الش��مالية بفضل
تأل��ق ديفي��د باك��س ف��ي
الشوط الثالث الذي شهد
تسجيل ثالثة أهداف.
وه��ز ديفيد باس��ترناك
ديبروس��ك
وجي��ك
الش��باك أيضا في الشوط
الثال��ث ،ليم��دد بروين��ز
سلس��لة انتصارات��ه إل��ى
سبع مباريات متتالية.
وف��از إدمونت��ون أويل��ز
 2-3عل��ى مس��تضيفه
فانكوف��ر كانوك��س
بفضل تألق حارسه ميكو كوسكينن الذي أنقذ  30محاولة.
وس��جل ميكو كويفو قائد مينيس��وتا الذي كان يخوض مباراته رقم ألف خالل مس��يرته
هدف الفوز في ضربات الترجيح ليفوز وايلد على ضيفه داالس ستارز .2-3

