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رئيس اللجنة البارا اولمبية االيرانية:

فيما السودان يتعادل مع غينيا بيساو ..

مصر تستهل أمم أفريقيا بخسارة
محبطة أمام نيجيريا
الجزائر تتعادل مع سيراليون
في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب

افتتح منتخب مصر ،مشواره يف بطولة كأس
األم��م األفريقية ،باخلسارة  1-0أم��ام نيجرييا،
ال�ث�لاث��اء على ملعب روم ��دي أدج �ي��ا ،يف اجلولة
األوىل للمجموعة الرابعة .سجل ه��دف اللقاء،
كيليتشي إيهيانتشو يف الدقيقة  30م��ن عمر
املباراة اليت سيطر عليها النسور ،واستغلوا حالة
العشوائية الفنية اليت أظهرها الفراعنة بقيادة
املدرب كارلوس كريوش .ورفع منتخب نيجرييا
رصيده إىل  3نقاط يف صدارة اجملموعة ،قبل لقاء
غينيا بيساو أمام السودان.
من جهة ثانية لعب حارس مرمى منتخب السودان
علي عبد اهلل أب ��و عشرين دور البطل وه ��و ينقذ
ال�س��ودان ،من اخلسارة بصده ركلة ج��زاء قبل 11
دقيقة من نهاية مباراة منتخب السودان أمام غينيا
بيساو وال�تي ج��رت مساء ي��وم الثالثاء ،على ملعب
رومدي أدجيا ،يف اجلولة األوىل للمجموعة الرابعة.

وحتصل كل منتخب على نقطة ،ليتصدر املنتخب
النيجريي اجملموعة بـ  3نقاط بعد فوزه على مصر يف
إفتتاح اجملموعة ،ويليه املنتخب السوداني .هذا وساد
التعادل السليب نتيجة مباراة املنتخب اجلزائري
ونظريه السرياليوني يف املباراة اليت مجعتهما يوم
الثالثاء ضمن اجلولة األوىل للمجموعة اخلامسة
بكأس األمم اإلفريقية لكرة القدم.
ومل ينجح أي من الالعبني يف هز الشباك خالل
دقائق املباراة اليت كان فيها «حماربو الصحراء»
ال�ط��رف األف �ض��ل ،لتنتهي مثلما ب ��دأت م��ن دون
أه� ��داف .وب��رغ��م ال�ت�ع��ادل املخيب ،رف��ع «حم��ارب��و
الصحراء» سلسلتهم إىل  35م�ب��اراة تواليا دون
خ�س��ارة ،وه��و رق��م قياسي ملنتخب إفريقي بفارق
مباراتني عن الرقم العاملي إليطاليا ( ،)37حيث
بدؤوا هذه السلسلة املذهلة بالفوز على مضيفتهم
توغو  1-4يف نوفمرب .2018
وبهذا التعادل ،مجع كل من املنتخبني نقطة
واحدة بانتظار املباراة الثانية يف اجملموعة اخلامسة
بني ساحل العاج وغينيا اإلستوائية.
وي� ��ذك� ��ر أن امل �ن �ت �خ��ب اجل � ��زائ � ��ري ه� ��و بطل
النسخة امل��اض�ي��ة م��ن ب�ط��ول��ة األم ��م اإلفريقية
ال�تي استضافتها مصر ع��ام  .2019وتستضيف
الكامريون النسخة الـ 33من بطولة كأس األمم
اإلفريقية بكرة القدم بالفرتة بني  9يناير اجلاري
و 6فرباير املقبل مبشاركة  24منتخبا.

ساوثهامبتون يكتسح برينتفورد
برباعية في البريميرليج

اكتسح ساوثهامبتون ضيفه برينتفورد 1/ 4
يوم الثالثاء ،يف مباراة مؤجلة من املرحلة الثامنة
عشرة من الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وتقدم يان بيدناريك بهدف مبكر لساوثهامبتون
بعد مضي  5دق��ائ��ق م��ن ب��داي��ة امل �ب��اراة ث��م أدرك
فيتالي جانيلت التعادل لربينتفورد يف الدقيقة
 ،23ل �ك��ن ص��اح��ب األرض اس �ت �ف��اد م ��ن اهل ��دف
العكسي الذي سجله الفارو فرنانديز باخلطأ يف
مرماه يف الدقيقة .37
ويف الشوط الثاني أحرز أرماندو بروخا ،الذي فاز
جبائزة رجل املباراة ،اهلدف الثالث لساوثهامبتون
يف الدقيقة  ،49وتكفل تشي آدمز باهلدف الرابع
يف الدقيقة  .70الفوز رفع رصيد ساوثهامبتون إىل
 24نقطة يف املركز احل��ادي عشر ،بفارق نقطة
واحدة عن برينتفورد صاحب املركز الثالث عشر.

كالياري يصعق بولونيا بهدف قاتل
في الدوري اإليطالي

اقتنص كالياري فوزا مثريا من ضيفه بولونيا
 1/ 2الثالثاء ،يف املرحلة احلادية والعشرين من
ال ��دوري اإليطالي لكرة ال�ق��دم .وقلب كالياري
تأخره بهدف إىل فوز مثري حسمه يف الوقت بدل
الضائع .وتقدم ريكاردو أورسوليين بهدف لبولونيا
يف الدقيقة  ،54ثم رد ليوناردو بافولييت بهدف
التعادل لكالياري يف الدقيقة  ،71وخطف جاستون
برييرو هدف الفوز ألصحاب األرض يف الوقت بدل
الضائع .الفوز رفع رصيد كالياري إىل  16نقطة
يف املركز الثالث من القاع ،وتوقف رصيد بولونيا
عند  27نقطة يف املركز الثالث عشر.

خالل االنتقاالت الشتوية الجارية؛

يوفنتوس يبحث إمكانية التعاقد
مع املهاجم االيراني سردار آزمون
حت��رك ن��ادي يوفنتوس سريعاً يف االن�ت�ق��االت الشتوية اجل��اري��ة ،م��ن أجل
تعويض جنمه اإليطالي فيدريكو كييزا ،ووفقا للموقع الرمسي للصحفي
اإليطالي «جيانلوكا دي مارزيو» ،فإن يوفنتوس استفسر مباشرة عن إمكانية
التعاقد مع سردار آزمون ،جنم زينيت سانت بطرسربج.
وأفادت وكالة مهر لألنباء ،ان كييزا تعرض إلصابة يف مباراة روما األخرية،
كشفت الفحوصات أنها قطع يف الرباط الصلييب ،وبالتالي سيخضع جلراحة
ويغيب عن املباريات حتى نهاية املوسم.

ووفقا للموقع الرمسي للصحفي اإليطالي «جيانلوكا دي م��ارزي��و» ،فإن
يوفنتوس استفسر مباشرة عن إمكانية التعاقد مع سردار آزمون ،جنم زينيت سانت
بطرسربج .وينتهي عقد آزمون مع زينيت يف الصيف املقبل ،ويرفض الالعب كل
عروض التجديد ،ويبحث عن جتربة جديدة يف أحد الدوريات الكربى.
يذكر أن آزم��ون لعب مع زينيت ضد يوفنتوس يف دوري أبطال أوروب��ا هذا
املوسم ،وجنح يف زيارة شباك السيدة العجوز خالل خسارة فريقه بنتجية 4-2
يف دور اجملموعات.

بعد حذفهما ألسباب ؛

أيهما الخاسر األكبر  ..قطبا طهران أم دوري ابطال آسيا؟
الوفاق  -خاص /شهد صباح
ي� ��وم اجل �م �ع��ة امل ��اض ��ي خ�ب�راً
حزيناً للكرة االيرانية وحمليب
اللعب اجلميل هز األوس��اط
ال��ري��اض�ي��ة مج�ي�ع�اً يف اي ��ران
وآسيا.
مل يكن اخل�بر س��وى حذف
 3فرق ايرانية من دوري ابطال
اس �ي ��ا ل�ل�ف�ص��ل ال� � �ق � ��ادم!!؟..
لألمر ج��ذور وت��واب��ع كثرية،
كنا نعتربها سياسية ولكن
اص �ح��اب ال �ع�لاق��ة ب��امل��وض��وع
فعلوا ما يضمرونه ان��ه عمل
ري ��اض ��ي م ��ن ص�م�ي��م وق��ان��ون
الرياضة؟!! فلم حيذفوا فرقاً ايرانية فقط ،بل حذفوا أندية عديدة من
اليابان وكل فرق الصني تقريباً!! وحتى من االمارات وعمان والبحرين..
اال ان املالحظ هو عدم حذف أي فريق من أندية السعودية أو قطر؟!! وليكن
ما يكن هو السبب يف حذف الفرق االيرانية؛ فأن قطيب الكرة االيرانية وبالذات
الطهرانية هلا عشاقها الذين ميألون املعمورة كلها بدون مبالغة!
فاجلماهري االيرانية منتشرة يف كل احناء العامل ،فااليرانيون املتواجدون
يف امريكا مث ًال جتدهم يشجعون اما االمحر او االزرق ،ويف اوروبا كذلك
وحتى املتواجدين يف الدول العربية كاالمارات او أي دولة عربية أخرى.
وقد ال نبالغ كثرياً حني نقول أن هذين الفريقني هلما مجهور أكرب من
أي نادي آخر يف آسيا واحصائيات السنوات املاضية لعدد مشجعي مباريات

دوري اب � �ط� ��ال اس� �ي ��ا تشهد
بذلك.
وب��االض��اف��ة اىل ذل ��ك ف��ان
برسبوليس تأهل يف السنوات
االرب� � ��ع االخ� �ي��رة م ��رت�ي�ن اىل
ال�ن�ه��ائ��ي ،وم ��رة اىل النصف
ال�ن�ه��ائ��ي ،ف�ه��ل جم� ��ازاة مثل
ه �ك ��ذا ف ��ري ��ق ب� ��أن ي�ب�ع��د من
املنافسة والس �ب��اب متواجدة
منذ سنوات ومل يتغري شيء!
فمن السهل أن نقول ماعدا
مما بدا؟! ..
ولكل ما ذكرنا أعاله اعتقد
ب��ات واض �ح �اً م��ن ه��و اخلاسر
من هذا احلذف؟! فدوري ابطال آسيا سيخسر الكثري بعدم وجود فريقان
هلما وزنهما وثقلهما يف الساحة االسيوية منذ سنوات طويلة ،وهلما حشد
من اجلماهري اذا مجعناهما معاً قد يتفوق على مجاهري أكرب االندية
بالعامل بدون مبالغة.
وهل��ذا كله فمن ال��ذي سيضفي مجالية على منافسات دوري ابطال
اسيا ومشجعيه؟ أي فريق وأي مجاهري؟! اجلماهري االيرانية  -وكل اسيا
تعلم ذلك  -عاشقة ومتلهفة لكرة القدم بل هي واقصد كرة القدم غذاء
وشراب هذه اجلماهري اليت تزحف االف الكيلومرتات يف سبيل مشاهدة
مباراة بكرة القدم.
اسعد االنصاري

بفريقيها الرجالي والنسوي..

ايران تشارك يف كأس العامل للمبارزة بسالح الشيش
الوفاق  -خاص /ايران تشارك يف أول بطولة للعام امليالدي اجلديد ،حيث سيشارك 8
مبارزين من ايران رجا ً
ال ونسا ًء يف بطولة العامل للمبارزة بسالح الشيش واليت ستقام يف
جورجيا وتنطلق فعالياتها يوم غد اجلمعة.
وستشارك ايران يف هذه املنافسات بثمانية مبارزين  4رجال و 4سيدات ،وتعترب هذه
املسابقات  -على رغم اهميتها  -هي استعداد لبطولة آسيا ولاللعاب الشتوية االسيوية
لكال الفئتني رجا ً
ال وسيدات.
وميثل ايران يف فئة الرجال كل من :علي باكدامن  -حممد فتوحي  -حممد رهربي
وفرزاد باهر ،ويشرف على تدريب الفريق امني قرباني.
فيما ميثل ايران يف فئة السيدات كل من :فائزة رفيعي  -كيانا باقر زاده  -برمياه
برزكر وجنمة سازجنيان ،وتشرف على تدريبهن حمدثة طاهر خاني.

جريزليس يهزم واريورز يف دوري السلة األمريكي
سجل جا مورانت  29نقطة ،منها  5يف الدقيقة األخرية ،ليقود فريقه
ممفيس جريزليس للفوز على جولدن ستيت واري��ورز  108 / 116مساء
الثالثاء (صباح األربعاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة
السلة األمريكي للمحرتفني.
وسجل كل من زير ويليامز وتيوس جونز  17نقطة لفريق جريزليس،
الذي حقق انتصاره العاشرة على التوالي.
ويف املقابل ،سجل ستيفن كاري  27نقطة لفريق واريورز وعشر متابعات

و 10متريرات حامسة ،وأضاف كالي تومسون  14نقطة ،كما أضاف كل
من أندرو وجيينز وجاري بايتون  12نقطة.
ويف باقي املباريات ،فاز واشنطن ويزاردز على أوكالهوما سييت ثاندر 122
 ، 118 /وفينيكس صنز على تورنتو رابتورز  ، 95 / 99ونيو أورليانز بيليكانز
على مينيسوتا متربولفز .125 / 128
كما فاز شيكاغو بولز على ديرتويت بيستونز  ، 87 / 133ولوس أجنليس
كليربز على دنفر ناجيتس .85 / 87

مقاطعة االولمبياد الشتوية في بكين تناقض روح الرياضة
اش ��ار رئ�ي��س اللجنة الوطنية
ال �ب��ارا اومل�ب�ي��ة االي��ران �ي��ة حممود
خسروي وفا اىل مقاطعة االلعاب
االوملبية الشتوية يف بكني من قبل
ب�ع��ض ال � ��دول ،م�ع�ت�برا مقاطعة
االل �ع��اب االومل�ب�ي��ة وال �ب��ارا اوملبية
ال �ش �ت ��وي ��ة ب ��ان �ه ��ا ت �ن ��اق ��ض روح
الرياضة.
وق��ال خسروي وفا خالل لقائه
الثالثاء السفري الصيين لدى طهران «جانغ ه��وا» :ان االجهزة املعنية يف اجلمهورية
االسالمية االيرانية تقدم دعما جيدا لالفراد ذوي االحتياجات اخلاصة .وافادت وكالة
ارن��ا ان خسروي وفا اض��اف قائ ًال :هنالك عالقات جيدة قائمة منذ اع��وام طويلة بني
اللجنة البارا اوملبية الوطنية االيرانية ونظريتها الصينية وسنقوم بايفاد رياضيينا اىل
دورة االلعاب البارا اوملبية الشتوية يف االطر احملددة من قبل اللجنة البارا اوملبية الدولية.
وتابع قائال :حنن نعارض اي تسييس يف االجواء الرياضية وندين اخلطوة اليت اقدمت
عليها امريكا والدول اليت قاطعت هذه االلعاب ونعتقد بان مثل هذه اخلطوات تناقض
روح الرياضة.
من جانبه ق�دّم السفري الصيين خالل اللقاء شرحا عن استعدادات بكني الستضافة
االلعاب االوملبية والبارا اوملبية الشتوية ،معربا عن امله مبشاهدة مشاركة ايرانية نشطة
يف االلعاب البارا اوملبية الشتوية.
وقال «جانغ هوا» :ان شعار هذه االلعاب هو «معا من اجل مستقبل مشرتك» وان هذه
االلعاب ق��ادرة من خالل تضامن مجيع ال��دول على نقل رسالة الوحدة والتضامن اىل
العامل .واشار السفري الصيين اىل تفشي فريوس كورونا يف العامل وقال :رغم وجود هذا
املرض فاننا نسعى من اجل احلفاظ على سالمة املشاركني يف هذه االلعاب.
مع اإلعالن الرسمي للنادي؛

اصابة في الرباط الصليبي لمهاجم برسبوليس..
عيسى آل کثیر يغيب آلخر الموسم
اعلن طبيب فريق برسبوليس
ل�ك��رة ال �ق��دم ،ان امل�ه��اج��م عيسى
آل كثري ق��د اص�ي��ب يف ال��رب��اط
الصلييب وغ�ير ق��ادر على اللعب
ملدة ستة أشهر.
وأف��ادت وكالة مهر لألنباء ،أن
الدكتور علي رضا حقيقت ،صرح
يف مقابلة مع موقع النادي :وفقا
للتصوير ال��ذي مت ورأي اللجنة
الطبية ل�لأس��ف ،يبدو إن إصابة
عيسى آل كثري ،اليت حدثت يف املباراة مع بديدة مشهد ،تتعلق بالرباط الصلييب.
وأض��اف :فيما يتعلق بهذه اإلصابة ،مت اختاذ مجيع اإلج��راءات الطبية منذ اللحظة
األوىل وسنحاول إعداده الختاذ املزيد من اإلجراءات يف أسرع وقت ممكن.
وق��ال :بسبب اجلراحة اليت جترى فيما يتعلق بتمزق الرباط الصلييب ،سيغيب هذا
الالعب ستة أشهر عن املالعب.
الكرخ يضرب الكهرباء بثالثية ..

القوة الجوية يتعادل مع الزوراء بشق االنفس في
الدوري العراقي
ت �ع ��ادل ف��ري �ق��ا ال �ق ��وة اجل��وي��ة
وال � � ��زوراء ب �ه��دف�ين ل �ك��ل منهما،
مساء يوم الثالثاء ،يف لقاء القمة
اجل �م��اه�يري��ة ض �م��ن م�ن��اف�س��ات
اجلولة الثامنة عشر من الدوري
العراقي املمتاز لكرة القدم.
وضيف ملعب الشعب الدولي
م� �ب ��اراة ق �م��ة مج��اه�يري��ة مجعت
ق�ط�بي ال �ك��رة ال �ع��راق �ي��ة ال � ��زوراء
والقوة اجلوية ،واليت شهدت اقباال مجاهرييا كبريا مأل مدرجات امللعب وانتهت بنتيجة
 .2-2وسجل الزوراء اوال عن طريق الالعب مازن فياض يف الدقيقة  24من الشوط االول،
وبعد دقيقتني من تسجيل اهل��دف االول ل�ل��زوراء ع��ادل اجلويون النتيجة وحتديدا يف
الدقيقة  26عن طريق الالعب حسني جبار.
ويف الدقيقة  31سجل العب الزوراء سعد عبد االمري هدف التقدم للزوراء ،ويف الدقيقة
االوىل من الوقت احملتسب بدل الضائع سجل العب اجلوية عالء عباس هدف التعديل
القاتل ليحرم الزوراء من فوز حمقق على غرميه القوة اجلوية .وبهذه النتيجة رفع الزوراء
رصيده للنقطة  34مستعيدا مركز الوصافة ،بينما رفع اجلوية رصيد للنقطة 33
باملركز الرابع .هذا وخسر الكهرباء أمام ضيفه الكرخ بنتيجة  ،3-1يف املباراة اليت أقيمت
مساء الثالثاء ،على ملعب كربالء الدولي ،ضمن اجلولة  18من الدوري العراقي املمتاز.
وضع مصطفى حسن ،الكرخ يف املقدمة ،يف الدقيقة  ،14وتعادل حممد سالم للكهرباء
يف الدقيقة  ،21ومتكن البديل جعفر عبيس ،من تسجيل اهلدف الثاني للكرخ يف الدقيقة
 .66وتكفل جعفر عبيس بتسجيل اهلدف الثالث للكرخ يف الدقيقة .3+90
وارتفع رصيد الكرخ إىل  16نقطة يف املركز  16جبدول ترتيب الدوري ،وجتمد رصيد
الكهرباء عند  18نقطة يف املرتبة .15
طبيب بعثة ألمانيا يستبعد التالعب في اختبارات
كورونا بأولمبياد بكين
استبعد رئيس الفريق الطيب لبعثة أملانيا يف أوملبياد بكني ،حدوث تالعب يف اختبارات
فريوس كورونا خالل دورة األلعاب الشتوية ،ولكنه قال إن اللوائح املشددة اخلاصة بالسفر
إىل الصني قد تؤدي إىل بعض التشويه للمنافسة.
وأض ��اف الدكتور برند ف��ول�ف��ارث ،يف تصرحيات صحفية ي��وم ال�ث�لاث��اء ،أن خم��اوف
فولفجانج ماير رئيس االحتاد األملاني للتزجل اآلليب ،املتعلقة بإمكانية التالعب بنتائج
اختبارات ك��ورون��ا على األرج��ح لن تتحقق .ولكن فولفارث حت��دث ع��ن :تشويه معني
للمنافسة عندما يصاب رياضيون بالعدوى اآلن وال يكون بوسعهم دخول الصني بسبب
النتائج اإلجيابية هلذه االختبارات .وأشار فولفارث إىل أن لوائح السفر فرضتها احلكومة
الصينية يف سبيل القضاء على فريوس كورونا ومت إبالغ اجلميع بها بشكل واضح.
لكن فولفارث نوه إىل وجود اختالفات مع اللوائح املطبقة يف أوروبا مثل األشعة املقطعية
اليت تشري إىل مدى عدوى الشخص املصاب.
وأكد الطبيب األملاني إنه إذا أثريت الشكوك بشأن ملف االختبارات يف أوملبياد بكني ،فمن
املمكن إعادة االختبارات ،مع تطبيق خمطط مماثل ملا مت استخدامه يف أوملبياد طوكيو.

