رياضة

الثالثاء  18جمادي الأولى 2020/1/14 - 1441

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6330

ايران تتوج ببطولة الكاراتيه الدولية في تشيلي

ت��وج المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي
للكاراتي��ه ببطول��ة (س��يرياس آي��ه) الدولية
ف��ي تش��يلي بحص��ده  5ميدالي��ات ذهبي��ة
وبرونزية واحدة.
ج��اء ذل��ك ف��ي خت��ام المرحل��ة االول��ى
لل��دوري العالم��ي الممت��از للكاراتي��ه
(س��يرياس آي��ه) في الع��ام  2020والتي جرت
في العاصمة التشيلية سانتياغو واختتمت

مس��اء االح��د بمش��اركة  466العب��ا من 65
دولة.
وش��ارك العب��و والعب��ات الكاراتي��ه م��ن
اي��ران الذي��ن يمتلك��ون النق��اط الالزم��ة
ف��ي تصني��ف االتح��اد الدول��ي للكاراتي��ه
للمنافس��ة عل��ى حج��ز بطاق��ة التأه��ل ال��ى
اولمبياد طوكيو.
وف��ي ختام المنافس��ات حص��د المنتخب

يوفنتوس يعتلي قمة الكالتشيو بإسقاط روما

حق��ق يوفنت��وس ف��وزا صعبا على مضيفه روما ( )1-2في ملعب األوليمبيكو األحد ،ضمن
الجولة الـ 19من الدوري اإليطالي.
وأحرز ميريح ديميرال وكريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس (ق ،3ق 10من ضربة جزاء)،
فيما سجل دييجو بيروتي هدف روما الوحيد (ق 68من ضربة جزاء).
وبذل��ك ،انف��رد يوفنت��وس بص��دارة ج��دول ترتي��ب الكالتش��يو ،برصي��د  48نقط��ة ،بف��ارق
نقطتي��ن ع��ن أق��رب منافس��يه إنت��ر مي�لان ( ،)46فيم��ا تجمد روما عن��د  35نقط��ة ،بالمركز
الخامس.
ه��ذا وكان��ت نتائ��ج المباري��ات االخرى كالتالي :اودينزي  - 3ساس��ولو صف��ر فيورنتينا
 - 1سبال صفر تورينو  - 1بولونيا صفر سامبدوريا  - 5بريشيا  1هيالس فيرونا  - 2جنوى 1

الوطن��ي االيران��ي للرج��ال والس��يدات 5
ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة.
وحص��د الميداليات الذهبية اليران كل
م��ن :بهم��ن عس��كري وذبي��ح اهلل بورش��يب
وس��جاد كن��ج زادة والالعبتی��ن (رزيتا علي
بور) و(حميدة عباس علي) ،فيما نال صالح
أباذري البرونزية.
وحل��ت تركي��ا ف��ي المرك��ز الثان��ي

في الدوري االنجليزي املمتاز ..

محرز وأغويرو يقودان السيتي لفوز ساحق على أستون فيال
دك مانشس��تر س��يتي حص��ون
مضيف��ه أس��تون فيال بس��تة أهداف
مقابل هدف يتيم ،في المباراة التي
جرت بينهما ،يوم األحد ،وذلك في
خت��ام منافس��ات الجول��ة ال �ـ  22من
ال��دوري اإلنجلي��زي الممت��از لك��رة
القدم.
وتأل��ق النج��م الجزائ��ري ري��اض
مح��رز ووض��ع مانشس��تر س��يتي في
المقدم��ة بهدفي��ن متتاليي��ن ف��ي
الدقيقتي��ن ( 18و ،)24كم��ا س��طع
نج��م زميل��ه المهاج��م األرجنتين��ي
س��يرخيو أغوي��رو ال��ذي أح��رز ثالث��ة أه��داف (هاتريك) ،ف��ي الدقائ��ق ( 57 ،28و ،)81وس��جل
المهاج��م البرازيل��ي ،غابريي��ل جيس��وس ،اله��دف الرابع للضي��وف ،في الدقيق��ة األخيرة من
زمن الشوط األول.
بينم��ا س��جل المهاج��م الهولن��دي ،أنور الغازي ،هدف الش��رف لفريق أس��تون في�لا ،عندما
كانت المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة على ملعب (فيال بارك).
ورف��ع مانشس��تر س��يتي ،حام��ل اللق��ب رصي��ده بعد ه��ذا الفوز إل��ى  47نقط��ة ،ليرتقي إلى
المركز الثاني ،بفارق  14نقطة عن المتصدر ليفربول.
في المقابل ،تجمد رصيد أس��تون فيال عند  21نقطة ،ويش��غل المركز الثامن عش��ر على
سلم ترتيب الدوري.
كما تغلب فريق واتفورد على مضيفه بورنموث بثالثية نظيفة.

في الدوري الفرنسي ..

وفالفيردي يحصد جائزة االفضل ..

موناكو يحرج باريس
بتعادل مثير
في حديقة األمراء

ريال مدريد يحسم ملحمة السوبر االسباني
بركالت الترجيح

تع��ادل باري��س س��ان جيرم��ان أم��ام
ضيف��ه موناك��و بنتيج��ة  ،3-3ف��ي
مب��اراة مثي��رة ،مس��اء األحد ،ف��ي ختام
منافس��ات الجول��ة  20م��ن بطول��ة
الدوري الفرنسي.
س��جل لب��ي إس ج��ي نيم��ار جوني��ور
(هدفي��ن) أحدهم��ا م��ن ركل��ة ج��زاء
وبال��و توري��ه بالخط��أ ف��ي مرم��اه
بالدقائ��ق  3و 24و ،42بينم��ا س��جل
ثالثي��ة موناك��و كل م��ن جيلس��ون
مارتيني��ز ،وس��ام ب��ن ي��در وإس�لام
سليماني في الدقائق  7و 13و.70
رف��ع الفري��ق الباريس��ي رصي��ده إلى
 46نقط��ة ف��ي الص��دارة ،بينم��ا بق��ى
موناك��و ف��ي المرك��ز الثامن برصيد
 29نقطة.
سانت ايتيان صفر  -نانت 2
ديجون  - 1ليل صفر

بحصوله��ا عل��ى  4ميدالي��ات ذهبي��ة و3
فضي��ة و 5برونزي��ة وم��ن ثم ج��اءت ايطاليا
في المركز الثالث بنيلها ذهبيتان وفضية
واحدة.
ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الوطني
االيران��ي للكاراتي��ه الى فرنس��ا للمش��اركة
ف��ي معس��كر تدري��ب مش��ترك وخ��وض
منافسات الدوري العالمي في باريس.

ت��وج ري��ال مدري��د ب��كأس الس��وبر اإلس��باني األح��د ،على حس��اب جاره
اللدود أتلتيكو مدريد ،بركالت الترجيح (.)1-4
وج��اء التتوي��ج بع��د مب��اراة ملحمي��ة ،انته��ت بالتع��ادل الس��لبي ف��ي
الوقتين األصلي واإلضافي ،على ملعب (الجوهرة المش��عة) بمدينة جدة
السعودية.
م��ن جه��ة ثانية فاز النجم الش��اب ،فيدي فالفيردي ،العب خط وس��ط
ري��ال مدري��د ،بجائزة األفضل في بطولة كأس الس��وبر اإلس��باني .وجاء
التتويج إثر مباراة ملحمية ،انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين األصلي

واإلضافي ،وكان فالفيردي من أبرز أسباب فوز الميرينجي باللقب ،رغم
تلقيه بطاقة حمراء ،في الشوط اإلضافي الثاني.
وتع��رض الالع��ب األوروجواياني للط��رد ،بعدما لم يجد حال النطالقة
ألف��ارو مورات��ا ،مهاجم الروخي بالنكوس ،نحو المرمى س��وى عرقلته من
الخلف في الدقيقة  ،115منقذا الريال من هدف محتمل.

سبيرز يعبر رابتورز في دوري السلة األمريكي
انتف��ض س��ان أنطوني��و س��بيرز بع��د التأخ��ر
بف��ارق  18نقط��ة وف��از  104-105عل��ى تورونت��و
رابت��ورز ف��ي دوري ك��رة الس��لة األمريك��ي
للمحترفي��ن ،بفض��ل تأل��ق ديمار ديروزان مس��اء
األحد.
وس��جل دي��روزان  25نقط��ة ،منه��ا  22نقط��ة
ف��ي النص��ف الثان��ي ،لينجح بذلك في تس��جيل
عشرين نقطة على األقل في  11مباراة متتالية.
ومن��ح مارك��و بلينيل��ي التق��دم لس��بيرز بع��د
رمية ثالثية في الثواني األخيرة ثم اتسع الفارق

إل��ى أرب��ع نق��اط قب��ل أن يقل��ص كاي��ل ل��وري
الف��ارق إل��ى نقط��ة واح��دة بعد رمي��ة ثالثية قبل
خمس ثوان من النهاية.
وأه��در المارك��وس ألدري��دج الع��ب س��بيرز
رميتي��ن حرتي��ن قب��ل أرب��ع ث��وان م��ن النهاي��ة،
لك��ن باس��كال س��ياكام العب رابت��ورز أضاع رمية
ثالثي��ة كان��ت يمك��ن أن تمن��ح الف��وز لحام��ل
اللقب في الثانية األخيرة.
وحق��ق س��يرج إيب��اكا الع��ب رابت��ورز رقمي��ن
مزدوجي��ن للم��رة الثامن��ة ه��ذا الموس��م حي��ث

إدارة برشلونة تصر على اإلطاحة بفالفيردي

أكدت تقارير صحفية إس��بانية األحد ،اجتماع إدارة برشلونة
مس��اء االح��د لحس��م موق��ف المدير الفن��ي ،عقب اعتذار تش��افي
هرناندي��ز ع��ن تول��ي تدريب الفريق في وس��ط الموس��م .وبحس��ب
صحفية (موندو ديبورتيفو) اإلسبانية ،فإن عدم الثقة في إرنستو
فالفي��ردي بعد الخس��ارة أم��ام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي من
كأس الس��وبر اإلس��باني ،ه��و م��ا يعج��ل برغب��ة المس��ؤولين ف��ي
التغيير.
وينتظ��ر مس��ؤولو برش��لونة وص��ول الثنائ��ي إيري��ك أبي��دال،

المدي��ر الرياض��ي ،وأوس��كار ج��راو ،المدي��ر التنفي��ذي ،م��ن قط��ر
لالجتماع مع الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو.
وتش��ير التوقع��ات إل��ى أن فالفي��ردي ل��ن يس��تمر ف��ي منصب��ه،
وق��د يتول��ى خافيير جارس��يا بيمينتا ،مدرب برش��لونة  ،Bالمهمة
حت��ى نهاية الموس��م ،لحي��ن التعاقد مع تش��افي .وأوضح التقرير
أن الثنائ��ي روبرت��و مارتيني��ز ورونالدو كوم��ان ،المديران الفنيان
لمنتخبي بلجيكا وهولندا ،يحظيان بدعم كبير داخل برشلونة،
لكنهما يتمسكان بخوض غمار نهائيات كأس األمم األوروبية.

سجل  21نقطة واستحوذ على  14كرة مرتدة.
وع��اد س��ياكام ونورم��ان ب��اول إل��ى تش��كيلة
رابتورز بعد غياب كل العب عن  11مباراة بسبب
اإلصاب��ة .وخالل تل��ك الفترة ف��از حامل اللقب
ست مرات مقابل الهزيمة في خمس مباريات.
وتق��دم رابت��ورز بف��ارق  18نقط��ة ف��ي الرب��ع
الثال��ث وب��دأ الرب��ع األخي��ر بالتف��وق بف��ارق 13
نقط��ة لك��ن س��بيرز س��جل  17نقط��ة متتالي��ة
ليحقق الفوز.
يوتا جاز  - 127واشنطن ويزاردز 116
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بعد فوز مستحق على جميع الفرق ..

طائرة ايران تتأهل الوملبياد طوكيو 2020

تأه��ل منتخ��ب اي��ران للكرة الطائ��رة الى دورة االلع��اب االولمبية طوكيو ،2020
اث��ر ف��وزه المس��تحق على نظي��ره الصيني  -3صفر ،في نهائي التصفيات اآلس��يوية
في مدينة (جيانغ مين) الصينية.
أنه��ى منتخب ايران االش��واط الثالثة لصالحه ي��وم االحد ،بنتيجة  14-25و-25
 22و 14-25نقطة ،ليختتم مشاركته بالبطولة بـ  5انتصارات متتالية.
وكان��ت اي��ران ق��د تأهل��ت للنهائي اثر الف��وز على كوريا الجنوبي��ة  ،2-3وبلغت
النصف النهائي بعد تصدرها المجموعة االولى بفوزها على تايوان وكازاخستان
والصين تواليا بـ  3اشواط دون رد.

خلفا لكالديرون ..

برسبوليس يقترب من تعيني مدرب جديد
ب��ات ن��ادي برس��بوليس طه��ران لكرة
القدم ،قاب قوس��ين أو أدنى لتعيين مدرب
جدي��د للفريق خلفا للمدرب االرجنتيني
غابرييل كالديرون.
وبحس��ب تقاري��ر اعالمي��ة ف��ان
برس��بوليس وبعد مفاوضات حثيثة ،اتفق
م��ع «ش��هرخودرو مش��هد» عل��ى انتق��ال
مدرب��ه االيران��ي يحي��ى كل محم��دي
لتدريب فريق العاصمة.
غابريي��ل
وكان االرجنتين��ي
كالدي��رون ق��د حق��ق نجاح��ا بايص��ال
برس��بوليس للمرك��ز االول م��ع نهاي��ة

النص��ف االول م��ن ال��دوري االيران��ي
الممتاز لكرة القدم موسم .2020-2019

في التصفيات املؤهلة لالوملبياد ..

االوملبي االيراني يخسر امام كوريا الجنوبية
ضم��ن منتخ��ب كوري��ا
الجنوبي��ة التأه��ل للدور رب��ع النهائي
بع��د ف��وزه على إي��ران  1-2ي��وم األحد
على س��تاد تينس��والنون في سونغكال،
ضم��ن الجول��ة الثانية من منافس��ات
المجموع��ة الثالث��ة ف��ي بطولة آس��يا
لك��رة الق��دم تح��ت  23عام �اً  2020في
تايلند.
وس��جل لي دونغ-جون ( )23وتش��و
غوي-س��ونغ ( )35هدف��ي كوري��ا
الجنوبية ،في حين أحرز رضا شكاري
( )54هدف إيران.
ويلتق��ي ف��ي المب��اراة الثاني��ة ضم��ن ذات المجموع��ة ي��وم األحد أيض �اً الصين مع أوزبكس��تان
حاملة اللقب على ذات الملعب.
ورف��ع المنتخ��ب الك��وري الجنوب��ي رصي��ده إل��ى  6نق��اط م��ن مباراتي��ن ،مقاب��ل ارب��ع نق��اط
ألوزبكس��تان بع��د تغلب��ه على الصين بهدفين نظيفين فيما بقت إي��ران في جعبتها نقطة واحدة
في حين ال زال رصيد الصين خالياً من النقاط.
وكان��ت الجول��ة األولى من منافس��ات المجموعة ش��هدت ف��وز كوريا الجنوبي��ة على الصين
 ،0-1وتعادل أوزبكستان مع إيران .1-1
وتق��ام الجول��ة الثالث��ة واألخي��رة ي��وم األربعاء ،حيث تلتقي أوزبكس��تان مع كوري��ا الجنوبية،
والصي��ن م��ع إيران .ويش��ارك في البطولة  16منتخباً تم تقس��يمها عل��ى أربع مجموعات ،وبحيث
يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي ،علماً بأن المنتخبات الحاصلة على
المراكز الثالثة األولى تتأهل إلى دورة األلعاب األولمبية  2020في طوكيو.
هذا وانتهت مباراتا المجموعة االخرى التي لعبت مساء االحد كالتالي:
السعودية صفر – قطر صفر
سوريا  – 2اليابان 1

بعد ساعات من فوزه بلقبه االول هذا املوسم ..

تعرض المصنف األول عالميا في الريشة الطائرة لحادث بماليزيا
أصي��ب كينت��و موموت��ا المصن��ف األول
عالمي��ا ف��ي الريش��ة الطائ��رة ،خ�لال ح��ادث
س��ير ف��ي ماليزي��ا ي��وم اإلثني��ن ،بعد س��اعات
من فوزه بلقبه األول هذا الموسم ،في بطولة
ماليزيا لألساتذة.
وكان الالع��ب اليابان��ي برفق��ة ثالث��ة
العبي��ن آخري��ن ف��ي الطريق إل��ى بوتراجايا،
قب��ل أن يق��ع ح��ادث س��ير لحافل��ة الالعبي��ن
م��ع ش��احنة كبي��رة ،وفق��ا لم��ا أعلنت��ه إدارة
اإلطفاء واإلنقاذ المحلية في بيان مقتضب.
و ُقت��ل س��ائق الحافل��ة خ�لال ه��ذا الحادث
بينم��ا قال��ت إدارة اإلطف��اء واإلنق��اذ إنه��ا ال
تزال تعمل على استخراج جثته من الحطام.
وتعرض موموتا وباقي الالعبين إلصابات
بسيطة ونقلوا إلى مستشفى في بوتراجايا.

وكان موموت��ا نج��ح ي��وم األح��د ف��ي
الف��وز عل��ى فيكتور أكسيلس��ن ،بطل العالم
السابق ،في نهائي بطولة ماليزيا لألساتذة.

