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خالل تصفيات أمم آسيا لكرة القدم ..

منتخب الشباب االيراني يفوز على منافسه القرغيزي بثالثة اهداف نظيفة
فاز منتخب الش��باب االيراني لكرة القدم
عل��ى منافس��ه القرغي��زي بثالث��ة اه��داف
نظيف��ة ،خ�لال تصفي��ات كأس آس��يا لك��رة
القدم للشباب.
وواجه الش��باب االيران��ي االربعاء منتخب
قرغيزي��ا ف��ي اط��ار التصفي��ات التمهيدي��ة
ل��كاس ام��م آس��يا للش��باب التي اس��تضافتها
طه��ران ،ليف��وز علي��ه خ�لال الش��وط الثاني
م��ن ه��ذه المب��اراة بنتيج��ة  3اه��داف
مقابل الشيء.
علم��ا ان منتخ��ب الش��باب االيران��ي
يناف��س خصومه ضم��ن المجموع��ة الرابعة
لتصفيات كاس آس��يا للشباب؛ ومن المقرر
ان يواج��ه ف��ي مباريات��ه الالحق��ة كال م��ن
المنتخبين النيبالي واالماراتي.

ضمن التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأسي العالم وآسيا ..

العراق يختار االردن مكانا لخوض مباراتيه امام إيران والبحرين

اعل��ن عب��د الخال��ق مس��عود رئي��س
االتحاد العراقي لكرة القدم ،أن اتحاد بالده
اخت��ار األردن ليك��ون المس��تضيف لمباراتي
منتخب العراق أمام إيران والبحرين ضمن
التصفي��ات القاري��ة المش��تركة للتأه��ل
لكأس آسيا  2023ومونديال .2022
وقال مس��عود في حدي��ث لوكالة األنباء
األلماني��ة (د.ب.أ)( :خاطبن��ا االتح��اد
األردن��ي لك��رة الق��دم رس��ميا بطل��ب لع��ب
عمان نظرا لقرب المس��افة
المباراتي��ن ف��ي ّ
والدع��م الجماهي��ري وعدم وجود تأش��يرات
دخول بيننا).
وكان (فيف��ا) ق��د طل��ب م��ن االتح��اد
العراق��ي ،األربع��اء ،اقت��راح أرض محاي��دة

ل��كل م��ن مباراتي��ه المقررتي��ن أم��ام إي��ران
والبحري��ن وذل��ك بداع��ي ع��دم اس��تقرار

رئيس االتحاد اآلسيوي للمصارعة :ايران
واحدة من قادة املصارعة في العالم
هن��أ رئي��س االتحاد اآلس��يوي للمصارع��ة ،عضو الهيئة الرئاس��ية
لالتح��اد العالم��ي (دول��ت تورليخان��وف) ،بف��وز الف��رق الوطن��ي
(االيران��ي) للمصارع��ة الرومانية تحت س��ن ال �ـ  23عاما ( االمل) في
بطول��ة هنغاري��ا العالمي��ة للمصارع��ة؛ واصفا ايران بانه��ا واحدة من
قادة المصارعة في العالم.
واعل��ن ذل��ك (تورليخانوف) يوم االربعاء خ�لال برقية وجهها الى
رئيس االتحاد الوطني للمصارعة (علي رضا دبير).

الوضع األمني في العراق.
ورغ��ب الع��راق ف��ي إقام��ة المباراتي��ن

واقيم��ت بطول��ة المصارع��ة الروماني��ة للبطول��ة العالمي��ة تح��ت
ال �ـ  23عام��ا ( االم��ل) خ�لال الفت��رة من  1لغاي��ة  3تش��رين الثاني /
نوفمبر في مدينة بودابست الهنغارية؛ حيث احرز المنتخب االيراني
بطول��ة ه��ذه المس��ابقات الول مرة بعد ان حص��د  3ميداليات ذهبية،
احرزه��ا كل م��ن ميث��م دلخان��ي ومحم��د رض��ا كرايي وعل��ي اكبر
يوس��في ف��ي اوزان  63و 72و 130كغ ،وث�لاث برونزيات للمصارعين
مهدي محس��ن نجاد ،وس��جاد ايمن طلب ،ومحمد هادي س��اروي في
اوزان  60و 67و 97كغ.
وح��ل المنتخ��ب جورج��ي ثاني��ا فيم��ا وق��ف المنتخ��ب الروس��ي
للمصارع��ة الروماني��ة ف��ي المرك��ز الثال��ث م��ن خالل كس��ب 121
و 118نقط��ة بع��د الفري��ق االيران��ي ال��ذي ح��از عل��ى  122نقط��ة في
هذه البطولة.

بارتي تحمل عبئا ً
ثقيل في كأس االتحاد

تتطل��ع آش��لي بارت��ي ،المصنف��ة األول��ى
عالمي��ا ،لتكلي��ل ع��ام رائ��ع ،بمس��اعدة
أس��تراليا ف��ي تحقي��ق لقبه��ا األول ،ب��كأس
االتح��اد لف��رق الس��يدات ف��ي التن��س ،خ�لال

 45عام��ا ،عندم��ا تق��ود البل��د المضي��ف ف��ي
مواجه��ة فرنس��ا بالنهائ��ي ف��ي بي��رث ،مطل��ع
األسبوع.
وحقق��ت بارت��ي نجاح��ات عل��ى المس��توى
الف��ردي ف��ي  ،2019أبرزه��ا الحص��ول عل��ى
أول ألقابه��ا بالبط��والت األربع الكبرى ،حين
تفوق��ت ف��ي فرنس��ا المفتوح��ة ،كم��ا ف��ازت
بلق��ب البطول��ة الختامي��ة للموس��م ،ي��وم
األحد.
كم��ا أظه��رت براعته��ا ف��ي اللع��ب ضم��ن
فريق ،خالل مسيرة كأس االتحاد ،وحسمت
تس��ع مباري��ات للف��ردي ف��ي البطول��ة من��ذ
.2017
وصنع��ت الف��ارق عندم��ا تغلب��ت أس��تراليا
 2-3عل��ى روس��يا البيض��اء ،ف��ي قب��ل النهائي
ف��ي برزبي��ن ،خ�لال أبري��ل نيس��ان الماض��ي،

بالفوز في مبارياتها الثالث.
وه��ذا جعلها أول س��يدة م��ن أي دولة ،تفوز
ف��ي كل مبارياته��ا الث�لاث ف��ي ال��دور األول
وقب��ل النهائ��ي بالبطول��ة ،من��ذ أصبح��ت
المواجه��ات تحس��م عل��ى أس��اس األفضل في
خمس مباريات ،عام .1995
ورغ��م الع��بء الثقي��ل ،تحم��س الالعب��ة
البال��غ عمره��ا  23عام��ا نفس��ها باالس��تمتاع
بتمثي��ل الفري��ق ،ال��ذي يحم��ل اللوني��ن
الذهبي واألخضر.
وقال��ت بارتي ،التي تقود فريقا يضم أيضا
أي�لا تومليانوفيت��ش والمخضرم��ة س��مانثا
ستوسور (تمثيل بلدك وخوض نهائي كأس
االتحاد يجلب الحماس ،ويدفعك ألن تكون
ف��ي أفضل اس��تعداد ..أحب ه��ذا األمر وأعتز
به ،سيكون أسبوعا مثيرا حقا).

المقررتي��ن يومي  14و 19نوفمبر /تش��رين
ثان��ي الجاري ،بمدينة البصرة التي ش��هدت
ف��وز منتخ��ب الع��راق عل��ى منتخ��ب هون��غ
كونغ في أكتوبر /تشرين أول الماضي.
ويتص��در المنتخ��ب العراق��ي المجموعة
الثالث��ة ف��ي التصفيات اآلس��يوية برصيد 7
نق��اط حصده��ا خ�لال  3مباري��ات خاضه��ا
حت��ى اآلن ،ويلي��ه المنتخ��ب البحرين��ي
بف��ارق األه��داف ،ومنتخب إي��ران برصيد 6
نق��اط وهون��غ كون��غ وكمبودوي��ا برصيد
نقطة واحدة لكل منهما.
ويتأه��ل أول وثان��ي كل مجموع��ة إل��ى
ال��دور المقب��ل ف��ي التصفي��ات المؤهل��ة
لنهائيات مونديال  2022المقررة في قطر.

ايران تتصدر مجموعتها بالفوز على روسيا

فاز المنتخب الوطني االيراني بالكرة الش��اطئية على نظيره الروس��ي بركالت
الترجيح في بطولة كأس القارات الجارية في دبي ليتصدر المجموعة الثانية.
وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس لحساب الجولة الثالثة للمجموعة
الثاني��ة لبطول��ة كأس الق��ارات ،تقدم��ت روس��يا ف��ي الش��وط االول وم��ن ث��م عززت
رصيدها بهدف ثاني في الشوط الثاني اال ان ايران ردت بهدفين جاءا بتوقيع امير
حسين اكبري وعلي ميرشكاري لينتهي الشوط الثاني بالتعادل . 2-2
وفي الشوط الثالث تقدمت ايران بهدف سجله مهدي شير محمدي اال ان روسيا
عادلت النتيجة في الدقائق االخيرة من المباراة.
ولم يس��فر الوقت االضافي عن تس��جيل اي هدف ليحتكم الفريقان الى ركالت
الترجيح التي رجحت كفة ايران بنتيجة . 4-5
وبه��ذا الف��وز فق��د تصدرت اي��ران المجموعة الثانية بعد فوزها على المكس��يك
 4-7وعلى مصر . 3-5

رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم يرغب بزيارة
طهران عن قريب

اسرع سيدة ايرانية
تحترف في نادي صربي
احترف��ت االيراني��ة (فرزان��ة فصيحي)
ف��ي الن��ادي الصرب��ي (بارتي��زان بلغ��راد)،
وذل��ك بع��د انتظار طوي��ل منها لتحقيق
ه��ذه االمنية .فاالحت��راف هو اغلى امنية
ألي رياضي في العالم ،فكيف اذا ما كان
االحتراف ف��ي أوروبا؟! ..وتعتبر فصيحي
اس��رع رياضي��ة في اي��ران ،وذلك بجمعها
ألعلى النقاط بالمسابقات الداخلية.
وه��ي من��ذ اش��هر طويلة كان��ت تحاول
ان تحت��رف ف��ي اوروب��ا ،وبع��د جه��د طويل
حصل��ت عل��ى الفيزا وس��تغادر ال��ى صربيا
لتنضم الى فريق بارتيزان بلغراد .هذا وان
فرزانة هي كانت من ضمن فريق سباهان
الذي يشارك في بطولة اندية ايران.

في دوي كرة السلة االمريكي ..

انتفاضة ليونارد تقود كليبرز ملضاعفة آالم بليزرز

كابيتالز يتغلب على بانثرز بعد
وقت إضافي

انتف��ض ك��واي ليون��ارد ف��ي الربع األخي��ر ليقود لوس
أنجلي��س كليب��رز لتعوي��ض تأخ��ره والف��وز ،101-107
عل��ى ضيف��ه بورتالن��د تري��ل بلي��زرز ف��ي دوري كرة الس��لة
األمريك��ي للمحترفي��ن فج��ر الجمع��ة .واكتف��ى ليون��ارد
بتسجيل  9نقاط في أول  3أرباع من المباراة لكن الالعب
الفائ��ز باللق��ب في الموس��م الماضي انتفض ليس��جل 18
من  37نقطة لكليبرز في الربع األخير ويقوده للفوز.
وغ��اب الالع��ب المنض��م لكليب��رز م��ن تورونت��و رابت��ورز
حام��ل اللق��ب هذا الموس��م عن الخس��ارة أم��ام ميلووكي
باك��س ي��وم األربع��اء ،كج��زء م��ن تعام��ل الفري��ق م��ع
إصابت��ه ف��ي الركب��ة .لك��ن رابط��ة ال��دوري ق��ررت تغري��م
كليب��رز  50أل��ف دوالر ،بع��د تصريحات مدربه دوك ريفرز
والتي أشار فيها إلى أن ليونارد بحالة جيدة.
وكان��ت المب��اراة الثاني��ة الت��ي يغي��ب عنها ك��واي في
مواجهتين في ليلتين متتاليتين لكليبرز هذا الموسم.
ويح��ق لرابط��ة ال��دوري تغري��م األندي��ة إذ ق��ررت إراح��ة
الالعبي��ن دون س��بب ط��ارئ .وأنه��ى صاح��ب األرض الرب��ع
األول متقدم��ا  22-26وواص��ل تفوق��ه حتى أنهى الش��وط
األول لصالح��ه  .40-47لك��ن بلي��زرز انتف��ض ف��ي الرب��ع
الثال��ث بفض��ل تأل��ق الثالث��ي دامي��ان لي�لارد وس��ي.جيه
مكولوم والوافد الجديد حسن وايتسايد.
وع��وض بلي��زرز تأخ��ره ليتق��دم  70-76في ظ��ل جلوس
ليونارد لفترة طويلة على مقاعد بدالء كليبرز.

بكأس القارات للكرة الشاطئية ..

بعد تحقيقها العلى النقاط في
املسابقات الداخلية..

في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية ..

وحاف��ظ الفري��ق الضي��ف عل��ى تفوق��ه إل��ى أن اس��تعاد
ليونارد إيقاعه في التسجيل ليتقدم كليبرز .93-94
وس��جل ليون��ارد ول��و وليام��ز آخ��ر  13نقط��ة لكليب��رز
ليحق��ق الفري��ق الف��وز الس��ادس ه��ذا الموس��م مقاب��ل 3
هزائم ويتقدم للمركز الرابع في القسم الغربي.
وه��ذه ه��ي الهزيم��ة الثالثة عل��ى التوالي لبلي��زرز الذي
تراجع للمركز العاش��ر في الغرب بثالثة انتصارات في 8
مباري��ات .وتص��در ليونارد قائمة مس��جلي كليبرز برصيد
 27نقطة متفو ًقا بنقطة واحدة على وليامز.
وكان لي�لارد ومكول��وم األكث��ر تس��جيال ف��ي صف��وف
بليزرز برصيد  22نقطة لكل منهما فيما أضاف وايتسايد
 17نقطة واستحوذ على  19كرة مرتدة.
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أحرز توم ويلس��ون هدفا بعد  17ثانية من بداية الوقت اإلضافي،
ليقود واشنطن كابيتالز للفوز  4-5على مستضيفه فلوريدا بانثرز
في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.
وافتتح جون كارلسون التسجيل للفريق الضيف بعد  25ثانية من
البداية لكن بانثرز أنهى الشوط األول متقدما بهدفي فرانك فاتراون
وبريت كونولي .وعزز ألكسندر باركوف من تقدم صاحب األرض في
بداية الش��وط الثاني قبل أن يحرز أليكس أوفتش��كين هدفين ليدرك
التعادل  ،3-3وقبل  61ثانية من نهاية الش��وط الثاني جعل يفجيني
دادون��وف النتيج��ة  3-4لبانث��رز .ولجأ الفريقان إل��ى الوقت اإلضافي
بعدما أدرك ويلسون التعادل لكابيتالز بعد  44ثانية من بداية الشوط
الثالث .وحسم ويلسون فوز الفريق الضيف مبكرا في الوقت اإلضافي،
ويتصدر كابيتالز القس��م الش��رقي برصيد  27نقطة متقدما بثالث
نقاط على بوسطن بروينز ،ويأتي بانثرز سادسا في القسم ذاته برصيد
 19نقط��ة .وف��ي مباري��ات أخ��رى ،احت��اج كل من بيتس��برج بنجوينز
وفيالدلفي��ا فالي��رز وتورونتو مابل ليف��ز إلى الوقت اإلضافي لتحقيق
الف��وز .وتغل��ب بنجوينز  3-4على مس��تضيفه نيوي��ورك أيالندرز وفاز
فالي��رز  2-3عل��ى ضيفه مونتريال كندين��ز ،وانتصر مابل ليفز 1-2
عل��ى فيج��اس جول��دن نايت��س ،وتف��وق نيوي��ورك رينج��رز  2-4عل��ى
مس��تضيفه كاروالين��ا هوريكان��ز .وف��از ش��يكاغو بالكهوك��س 2-5
على ضيفه فانكوفر كانوكس فيما س��قط لوس أنجليس كينجز
 2-3أمام مستضيفه أوتاوا سيناتورز بعد وقت إضافي.

اعلن رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم عن اس��تعداده إلجراء زيارة لطهران من
اج��ل حض��ور اح��دى مباريات الدوري الرجال��ي الممتاز لكرة الق��دم في ايران ضمن
حضور السيدات على مدرجات الملعب..
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لالنب��اء ،أن رئي��س االتح��اد الدول��ي لك��رة الق��دم (جيان��ي
إنفانتينو) ابرق مؤخرا برسالة الى االتحاد االيراني لكرة القدم أبدى عبرها رغبته
لزيارة ايران ومشاهدة مباراة كرة قدم بحضور السيدات على مدرجات الملعب.
وتمكن��ت الس��يدات االيرانيات من الحض��ور في ملعب (آزادي) بالعاصمة طهران
ألول مرة بعد  40عام لمشاهدة مباراة ايران وكامبوديا ضمن التصفيات اآلسيوية
المزدوجة لكأس العالم  2022في قطر وكأس آسيا  2023لكرة القدم.
وكان ق��د ارس��ل االتح��اد الدول��ي لك��رة الق��دم (فيف��ا) وف��داً للحض��ور ف��ي ه��ذه
المب��اراة ،حي��ث أع��رب ع��ن أمل��ه ب��أن تتمكن الس��يدات االيراني��ات اللواتي يتش��وقن
لمتابع��ة مباري��ات ك��رة الق��دم ع��ن كث��ب ف��ي المالع��ب ،م��ن الحضور ب��كل حرية
عل��ى مدرج��ات الملعب ضمن بيئ��ة آمنة ،ومن المقرر أن يتوجه وفد من الفيفا الى
طهران قبل زيارة إنفانتينو تمهيدا لزيارته.

«بانكا» الرئيس املنتخب للوادا يتعهد بموقف صارم مع روسيا
تعه��د فيتول��د بان��كا الرئي��س الجدي��د
للوكال��ة العالمي��ة لمكافح��ة المنش��طات
(الوادا) يوم الخميس باتخاذ موقف صارم مع
روس��يا إذا ثبت تالعبها في بيانات المنش��طات
الخاصة برياضييها.
فيتول��د بان��كا الرئي��س الجدي��دة لل��وادا
يتحدث يوم الخميس .صورة لرويترز محظور
بيعها ألغراض تحريرية أو تجارية في بولندا.
وت��م تعيي��ن بانكا وزي��ر الس��ياحة والرياضة
البولن��دي رس��ميا ليكون رئيس��ا جدي��دا للوادا
ليخل��ف البريطان��ي كريج ري��دي اعتبارا من
األول م��ن يناي��ر كان��ون الثان��ي  .2020وق��ال بان��كا ف��ي مؤتمر صحفي (س��أبدأ واليت��ي مطلع العام
المقبل .أنتظر نتائج الفحوص .إذا اكتشفنا حدوث تالعب فيجب أن يكون الرد صارما).
وظل��ت روس��يا عل��ى م��دار أكثر من أربع س��نوات محور تحقيقات وعقوبات عديدة بعد أن كش��ف
تقرير أصدرته الوادا في  2015عن برنامج ممنهج للمنشطات برعاية الدولة.
وتم إيقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات نتيجة هذا التقرير .ومنذ ذلك الحين ظلت
روسيا تكافح الستعادة مصداقيتها ومكانتها الدولية في الرياضة.
وٌرفع اإليقاف عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في سبتمبر أيلول  2018وسط انتقادات
ح��ادة بينم��ا ب��دأت الوادا تدريجيا في الحصول على بيانات للرياضيين الروس من المعمل الروس��ي.
لك��ن ف��ي س��بتمبر أيل��ول الماضي ب��دأت الوادا م��رة أخرى اجراءات ض��د الوكالة الروس��ية لمكافحة
المنش��طات بداعي وجود (تضارب) في أغلب بيانات اختبارات المنش��طات التي س��لمتها روسيا أخيرا
في يناير كانون الثاني .وتعهد بانكا ( 35عاما) ،الذي صادق المجلس التأسيسي للوادا على تعيينه
في اليوم الختامي لمؤتمر عالمي لمكافحة المنشطات في الرياضة ،بالتعاون مع الرعاة التجاريين
لتوفير التمويل المطلوب من أجل رياضة نزيهة.
وقال بانكا ،وهو عداء سابق ،في خطاب مقتضب بعد انتخابه باإلجماع (لدينا األهداف والغايات
نفس��ها في قلوبنا وهي تنظيف الرياضة وخلق بيئة نزيهة)( .أعدكم أن أحاول مد الجس��ور بش��كل
دائم مع جميع الجهات ذات الصلة .أنا واثق أننا سنعمل على جعل أنظمة مكافحة المنشطات أقوى
من ذي قبل) .ووافقت الوادا أيضا على مراجعة الالئحة العالمية لمكافحة المنشطات والتي ستدخل
حيز التنفيذ في األول من يناير كانون الثاني  2021بعد مشاورات لمدة عامين.
ومن بين التغييرات المقترحة فرض عقوبات أقل لتعاطي بعض المواد المخدرة مثل الماريجوانا
والكوكايين التي ال تستخدم لتعزيز األداء .وسيتم فرض عقوبة إيقاف مدتها أسابيع وليس سنوات
ف��ي ه��ذه االنته��اكات للوائ��ح مكافحة المنش��طات إذا تمكن الرياضيون من إثبات أن اس��تخدام هذه
المواد المحظورة ال عالقة لها بتعزيز أدائهم الرياضي.

