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هاميلتون :قيادة فرستابن كانت عنيفة
وعدائية
أع��رب لويس هاميلتون ،بطل ال�ع��امل يف
سباقات فورموال  ،1عن سعادته بالفوز الذي
حققه يوم األح��د ،يف سباق اجلائزة الكربى
الربيطاني على حلبة سيلفرستون ،والذي
رفع به عدد انتصاراته إىل الرقم .99
وقال سائق فريق مرسيدس ،يف تصرحيات
صحفية «ل�ق��د ك��ان ان�ت�ص��ارا رائ �ع��ا ،كان
ال �س �ب��اق ص�ع�ب��ا ل �ل �غ��اي��ة ..حن �ظ��ى جبمهور
رائ��ع هنا (يف حلبة سيلفرستون) ،ال يوجد
مجاهري مماثلة يف أي حلبة أخرى”.
وذل��ك بعد االحتفاء الكبري ال��ذي حظي
به السائق عقب حتقيق االنتصار ،الذي بدأه
بشكل مثري للجدل ،حيث تسبب يف حادث
للهولندي ماكس فرستابن ،وأخ��رج��ه من
املنافسات يف اللفة األوىل.
وت ��وج ��ه ه��ام �ي �ل �ت��ون ب��ال �ش �ك��ر للجماهري
وجل �م �ي��ع أع��ض ��اء ف��ري �ق��ه ،وخ ��اص ��ة زم�ي�ل��ه

أميد ابراهيمي يتعاقد مع نادي الوكرة القطري

صاحب أفضل انجازات في هذه اللعبة بالبارا أوملبياد ..

اللجنة الدولية للبارا اوملبيك تشيد بمنتخب ايران للكرة الطائرة جلوس

ال�ف�ن�ل�ن��دي ف��ال �ت�يري ب ��وت ��اس ،ال� ��ذي أن�ه��ى
السباق يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ،ونفذ تعليمات
الفريق بشكل مميز ،مسح لزميله مبواصلة
رحلة الصدارة حتى نهاية السباق.
وأك ��د ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،أن ��ه أم�ض��ى ال�ف�ترة
املاضية يف اس �ت �ع��دادات متواصلة للسباق،
وأن��ه ح��اول إخ ��راج أقصى أداء لسيارته من
أجل الفوز.
وعن احلادث الذي أدى خلروج فرستابن
م��ن ال �س �ب��اق ،وال� ��ذي ت�س�ب�ب��ت ع�ق��وب�ت��ه يف
إض ��اف ��ة  10ث� ��وان إىل ت��وق �ي��ت ه��ام�ي�ل�ت��ون
النهائي ،قال «كانت قيادة ماكس عنيفة
وعدائية منذ البداية ،ومل يعطين املساحة
الكافية من أجل املرور ..ويف النهاية األمر
لن يتغري إن كنت راضيا بالعقوبة أم ال،
ألنين فزت بالسباق».

الوفاق  /اشادت اللجنة الدولية للبارا اوملبيك باملنتخب االيراني
للكرة الطائرة ج�ل��وس ،حيث اعتربته م��ن افضل ال�ف��رق احلاضرة
بالبطولة احلالية يف طوكيو.
يف حني وحنن على بعد تقريباً  40يوماً على انطالق الدورة البارا
اوملبية يف طوكيو ذك��رت اللجنة الدولية املسؤولة ع��ن البطولة
واملوقع الرمسي هلا الفرق املشاركة يف البطولة ويف مجيع االنشطة
الرياضية ،ويف تعريفها عن رياضة الكرة الطائرة جلوس للرجال

روفانبيرا أصغر فائز برالي في بطولة
العالم

أصبح كال روفانبريا سائق تويوتا أصغر
فائز برالي يف بطولة العامل للراليات بعد
فوزه يف إستونيا يوم األحد.
وتفوق السائق الفنلندي البالغ عمره 20
عاما ،والذي فاز والده يف بطولة العامل أيضا،
على األيرلندي كريج برين سائق هيونداي
بفارق  59.9ثانية فيما جاء البلجيكي تريي
نوفيل ثالثا مع هيونداي.
واح�ت��ل سيباستيان أوج�ي��ه س��ائ��ق تويوتا
املركز الرابع وعزز تفوقه يف صدارة البطولة
إىل  37نقطة أم��ام زميله إلفني إيفانز بعد
سبع جوالت.
وكان ياري-ماتي التفاال زميل روفانبريا
هو أصغر فائز بعمر  22عاما يف السويد يف
.2008
وقبل ذلك كان الفنلندي الراحل هنري
توينونن الذي انتصر يف بريطانيا يف 1980
بعمر  24عاما.
وق ��ال روف��ان �ب�يرا «إن ��ه م��وس��م ص�ع��ب وم��ن
الرائع أن أحقق فوزي األول هنا يف إستونيا».

أش��ادت مبنتخبات الربازيل والصني ومصر واملانيا واليابان وروسيا
باالضافة اىل ايران.
وذكرت ان املنتخب االيراني صاحب  6ميداليات ذهبية ،وهو ينفرد
بهذا االجن��از دول�ي�اً ،ومم��ا يذكر ان اكثر املباريات النهائية اليت
خاضتها ايران هي مبواجهة املنتخب البوسين.
واي��ران متتلك فضيتني يف جعبتها للكرة الطائرة جلوس وتسعى
الن حتصل على اللقب السابع هلذه االلعاب.

حسن يزداني يفوز بلقب اكثر املصارعني شعبية في العالم
ح��از امل�ص��ارع االي��ران��ي حسن ي��زدان��ي الفائز بذهبية
االلعاب االوملبية على لقب اكثر املصارعني شعبية يف
العامل.
ً
جاء ذلك وفقا لنتائج االستطالع الذي اجراه احتاد
املصارعة ال��دول��ي خ�لال العام امل��اض��ي ،وض��م  16بط ً
ال
اومل�ب�ي�اً م��ن خمتلف احن ��اء ال �ع��امل ،ل�لارت�ق��اء مبستوى
الرياضة.
ويف امل��رح �ل��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�لاس �ت �ط�لاع خ ��اض امل �ص��ارع
االيراني حسن يزداني املنافسة امام غرميه الروسي عبد
الرشيد سعد اللهيف الفائز هو االخر بامليدالية الذهبية
يف االل�ع��اب االوملبية ،وتغلب ي��زدان��ي عليه واح��رز لقب
املصارع االكثر شعبية على مستوى العامل.

الكرخ وبغداد يكتفيان بالتعادل في
الدوري العراقي

خيم التعادل السليب على مواجهة فريقي
الكرخ وأمانة بغداد ،اليت أقيمت مساء يوم
األح� ��د ،ع�ل��ى ملعب ال�س��اح��ر أمح ��د راض��ي
ب�ن��ادي ال�ك��رخ ،حلساب اجل��ول��ة األخ�ي�رة من
منافسات الدوري العراقي املمتاز.
وأه� � ��در ال �ف��ري �ق��ان مج �ي��ع ال� �ف ��رص ال�تي
سنحت هلما طوال الـ 90دقيقة.
ورف� ��ع أم ��ان ��ة ب��غ ��داد رص��ي ��ده ب��ذل��ك إىل
النقطة  ،50يف املركز السابع ،بينما جتمد
رص�ي��د ال�ك��رخ عند النقطة  ،45يف املركز
العاشر.
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برومل يطارد حلمه يف سباق  100مرت بطوكيو

ُي �ع��رف ال��ري��اض�ي��ون يف سباق
 100مرت األومل�بي بشخصياتهم
ال� �ق ��وي ��ة ،وي �ت �م �ت �ع��ون ب��ال �ث �ق��ة
املكتسبة من كونهم أسرع رجال
على وج��ه األرض ،لكن ال�ع��داء
األمريكي تريفون برومل مستعد
ل �ل �س �م��اح ل �ق��دم �ي��ه ب��احل��دي��ث
بالنيابة عنه يف طوكيو.
وسيستفيد ب��روم��ل املتواضع
من طبيعته اهلادئة بشكل جيد
يف األلعاب األوملبية ،حيث يقاتل
م��ن أج��ل ع��رش البطل األومل�بي
املعتزل يوسني بولت.
وتضم قائمة منافسيه مواطنه األمريكي رون��ي بيكر ،الفائز بالسباق
يف لقاء موناكو بالدوري املاسي هذا الشهر يف  9.91ثانية ،بينما احتل
برومل املركز اخلامس يف نتيجة خميبة لآلمال.
ومن بني املنافسني أيضا األمريكي فريد كريلي ،صاحب برونزية سباق
 400مرت يف بطولة العامل  ،2019بعد أن ح��ول تركيزه حنو سباقات
السرعة هذا العام.
كما يسعى الكندي أندريه دي جراسي صاحب برونزية سباق  100مرت
يف ريو ،واجلنوب أفريقي أكاني سيمبيين ،الذي سجل  9.84ثانية يف وقت
سابق من الشهر احلالي ،للمنافسة على الفوز بالسباق أيضا.
وبينما حيب بعض العدائني بناء حالة من الصخب قبل أي سباق،
حيتفظ برومل بهدوئه ،ويصف نفسه بأنه «قاتل صامت».
وميهد برومل يف صمت طريق عودته إىل املسرح األومليب منذ خيبة أمله
يف  2016عندما احتل املركز الثامن يف سباق  100مرت ثم أصيب بقطع
يف وتر العرقوب خالل سباق التتابع أربعة يف  100مرت.
وبعد جراحة وعملية تأهيل ،استعان برومل يف أواخر عام  2019باملدرب

الشهري رنا رايدر الذي يعمل أيضا مع
الكندي دي جراسي.
وق��ال ال�ع��داء البالغ من العمر 26
عاما والفائز الشهر امل��اض��ي بسباق
 100م�ت�ر يف ال�ت�ص�ف�ي��ات األومل �ب �ي��ة
األم ��ري �ك �ي ��ة م �س �ج�لا  9.80ث��ان �ي��ة:
«ع� �ن ��دم ��ا ج �ئ ��ت إىل رن � ��ا مل أك ��ن
أس �ت �ط �ي��ع ح �ت ��ى ال� �س�ي�ر ع �ل ��ى س ��اق
واح��دة ،بالتأكيد مل أكن أستطيع
الركض .كان األم��ر سيئا .لذلك
كان لدينا الكثري من العمل إلجنازه.
وسجل برومل  9.90ثانية يف ،2020
وهو نتاج أسلوب «عدم احلصول على
إجازة» من التدريبات ،ثم حقق  9.77ثانية وهو الرقم األفضل عامليا هذا
ال�ع��ام ،رغ��م أن��ه يرفض التفكري يف نفسه كمرشح مع اق�تراب األلعاب
األوملبية بسرعة.
وق��ال ال�ع��داء األمريكي للصحفيني« :عندما تضع نفسك يف تلك
الفقاعة ،يف ذلك الصندوق ،يكون هناك الكثري من التوقعات ،عندما
تبدأ يف العيش يف العامل اخلارجي فإنك خترج من عاملك اخلاص».
وب ��دال م��ن ذل��ك يعتمد ب��روم��ل على م��ا ي�ق��ول إن�ه��ا ك��ان��ت «ب��داي��ات
متواضعة» يف سان بطرسربج وفلوريدا ،والتحديات اليت واجهها ،ومن
بينها فقدان والده يف  2015عندما كان عمره  20عاما.
وأوضح برومل الذي شق طريقه حنو الفوز يف جيتسهيد بإجنلرتا يف
آخر لقاء بالدوري املاسي قبل طوكيو« :عندما تكرب يف ظروف صعبة،
يكون من الصعب أن تشعر بالتوتر يف رياضة ال يوجد بها مواجهة حقا».
وأمت« :هلذا السبب عندما ترونين مجيعا أتسابق مع الكثري من الرجال
الذين يفعلون كل (هذه) األشياء اجملنونة قبل السباق ...ال أشعر بالقلق
ألنين لست كذلك».

بريوت ً
بطل لدوري السلة اللبناني للسيدات
توج بريوت بلقب الدوري اللبناني لكرة السلة للسيدات ،ألول مرة
يف تارخيه ،مساء األحد على ملعب الشياح ،بعد فوزه على الرياضي
( ،)43-62لتنتهي السلسلة بنتيجة (.)1-3
وشهدت املباراة تسجيل عايدة باخوس ،جنمة بريوت 23 ،نقطة مع
 15متابعة و 3متريرات حامسة ،كأفضل العبة يف املباراة ،وسجلت
شريين الشريف  14نقطة مع  6متابعات ،كأفضل مسجلة يف فريقها.
وعقب انتهاء امل�ب��اراة مت تتويج سيدات ب�يروت باللقب ،حيث سلم
رئيس االحت��اد اللبناني لكرة السلة ،أك��رم حليب ،ك��أس البطولة
لعايدة باخوس ،حبضور رئيس نادي بريوت نديم حكيم.

أعلن ن��ادي ال��وك��رة القطري
مساء يوم األحد ،التعاقد رمسيا
م��ع اإلي ��ران ��ي أم �ي��د إب��راه�ي�م��ي،
وذلك لالنضمام لصفوف فريق
الكرة بالنادي اعتبارا من املوسم
املقبل ،وملدة مومسني.
ووق� ��ع ال�ل�اع ��ب اإلي ��ران ��ي على
ع��ق ��ده اجل ��دي ��د م��س ��اء األح� ��د،
ل�ي�ن�ض��م إىل ت ��دري �ب ��ات ال�ف��ري��ق
خالل الفرتة املقبلة.
وكتب احلساب الرمسي للنادي عرب «ت��وي�تر»« :وق��ع جهاز الكرة بنادي الوكرة
الرياضي رمس ًيا مع النجم اإليراني أميد إبراهيمي لالنضمام إىل قلعة املوج األزرق
خالل الفرتة املقبلة ومل��دة مومسني» .وك��ان فريق الوكرة بدأ تدريباته قبل حوالي
أسبوع ،وذلك استعدادا للموسم املقبل حتت قيادة مدربه اإلسباني ماركيز لوبيز.
ويسعى الوكرة ملواصلة النتائج اجليدة اليت حققها يف املوسم املنقضي ،وخاصة
يف الدور األول من بطولة ال��دوري ،علما بأنه احتل املركز الثامن يف املوسم املنقضي
برصيد  26نقطة.
للمشاركة باالولمبياد ..

منتخب ايران السلوي يغادر الى طوكيو
غ � ��ادرت ب�ع�ث��ة م�ن�ت�خ��ب اي ��ران
لكرة السلة مساء االح��د طهران
اىل ط ��وك �ي ��و ل �ل �م �ش��ارك��ة يف
دورة االلعاب االوملبية  2020يف
اليابان.
وي �ق��ود منتخب اي� ��ران امل ��درب
ال ��وط�ن�ي م� �ه ��ران ش ��اه�ي�ن طبع
فيما يضم  12العبا وهم :صمد
ن �ي �ك �خ ��واه ب� �ه ��رام ��ي (ك ��اب�ت�ن)
وحامد حدادي وارسالن كاظمي وحممد مجشيدي وبهنام خيجالي وسعيد داوربناه
وحممد حسن زادة وآرون كرامي بور ومايك رستم بور وبويان جالل بور ونويد رضايي
فرد وسينا واحدي ،وينافس منتخب ايران يف اجملموعة اليت تضم كل من التشيك
وامريكا وفرنسا.

الحكم ابراهيم اكبر بور يشارك في كأس العالم
لكرة القدم الشاطئية
ال � ��وف � ��اق  /احل � �ك� ��م ال� ��دول� ��ي
االي� ��ران� ��ي اب ��راه� �ي ��م اك �ب�ر ب��ور
سيشارك يف قيادة مباريات بكأس
ال �ع��امل ل �ك��رة ال �ق��دم الشاطئية
واليت ستقام يف روسيا .2021
حيث اع�ل��ن االحت ��اد االس�ي��وي
لكرة ال�ق��دم ذل��ك ،وذك��ر ايضاً
بان القارة االسيوية سرتسل اربع
حكام منها اىل هذه البطولة.
ويعترب احلكم الدولي االيراني
ابراهيم اكرب بور من احلكام الذين تفتخر بهم ايران وحمافظة فارس بالذات ،فقد
مثلوا ايران يف الكثري من احملافل الدولية املعتربة.
ومن اجلدير بالذكر ان املنتخب االيراني لكرة القدم الشاطئية  -بطل اسيا ملرتني -
واملتواجد يف نهائيات كأس العامل للعبة  7مرات ،واحلاصل على املركز الثالث بكأس
العامل يف عام  ،2017وبقرار من االحتاد االسيوي استبدل باملنتخب العماني ليمثل اسيا
مع املنتخب االماراتي ،ومع اعرتاض االحتاد االيراني لكرة القدم على ذلك ولكن بدون
فائدة او اي نتيجة ترجى!.

شاهين نجومي يحرز المركز االول في
(البوكسينغ) بتركيا
ال � ��وف � ��اق  /اح � � ��رر االي� ��ران� ��ي
ش��اه�ين جن��وم��ي ل�ق��ب البطولة
ال ��دول� �ي ��ة اجل� ��اري� ��ة يف ت��رك �ي��ا
بـ(البوكسينغ).
ففي املسابقات اجلارية برتكيا
يف ال�ب��وك�س�ي�ن��غ وال �ت�ي ي�ش��ارك
ف�ي�ه��ا أف �ض��ل ال�لاع �ب�ين ب��ال�ع��امل
يف ه��ذه اللعبة ،وتدعم املؤسسة
الدولية ( )kokهذه البطولة.
وي��ع��ت�ب�ر جن ��وم ��ي واح� � ��د م��ن
افضل الالعبني بالعامل يف هذه اللعبة وذو اجنازات حملية ودولية.
وبعد هذا االجناز لنجومي والجنازاته االخرى طلبت مؤسسة ( )kokمنه العمل معها
يف املؤسسة .ومما يذكر ان رياضة البوكسينغ عمرها  43سنة ،وتتألف من االلعاب
التالية( االلعاب الفردية  -موي تاي  ، -الكاراتيه واملالكمة).
العبة المنتخب االيراني بالكرة الطائرة ..

منى دريس محمودي تحترف في نادي
بواويشتا البرتغالي
الوفاق  /وقعت العبة املنتخب
االي ��ران ��ي ل�ل�ك��رة ال �ط��ائ��رة ع�ق��داً
رمسياً للعب مع ن��ادي بواويشتا
الربتغالي.
وت �ل �ع ��ب حم � �م� ��ودي يف م��وق��ع
م � ��داف � ��ع ال � ��وس � ��ط ل �ل �م �ن �ت �خ��ب
االي ��ران ��ي ،حيث ستلعب املوسم
امل� �ق� �ب ��ل م� ��ع ن � � ��ادي ب ��واوي��ش��ت ��ا
ال�ب�رت��غ ��ال ��ي .ه� ��ذا وك ��ان ��ت قد
اح�ترف��ت الالعبة االي��ران�ي��ة االخ ��رى مهتاب رمح��ان��ي  -وه��ي اي�ض�اً عضوة يف صفوف
املنتخب الوطين  -يف صفوف نفس الفريق الربتغالي ،وبذلك اصبحت العبتان من
املنتخب االيراني يف صفوف هذا النادي .ومن اجلدير بالذكر ان حارس مرمى منتخب
اي��ران بكرة القدم علريضا بريانوند هو االخ��ر وق��ع عقداً لنادي بواويشتا ه��ذا العام
ليمارس املوسم القادم الذود عن مرمى الفريق الربتغالي ،وبذلك يبصبح هذا الفريق
ميتلك  3ايرانيني يف صفوفه ،العبتان يف الكرة الطائرة واخر يف كرة القدم.

