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فيما برسبوليس يخسر امام الدحيل ..

كاسياس يقرر الترشح لرئاسة االتحاد اإلسباني

سباهان يسحق العني باربعة اهداف
في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا
تع��رض فري��ق العي��ن اإلمارات��ي لخس��ارة فادح��ة عل��ى أرض��ه ووس��ط جمه��وره ف��ي افتت��اح
مش��واره في دوري أبطال آس��يا أمام نظيره س��باهان أصفهان اإليراني  ،4-0خالل المباراة التي
جمع��ت الفريقي��ن عل��ى أرضية ملعب (ه��زاع بن زايد) ،ضمن منافس��ات الجولة األولى من دور
المجموعات.
وتق��دم محم��د محي��ي بالهدف األول من عرضية جميلة جاءت من الجهة اليس��رى ،برأس��ه
لتسكن شباك خالد عيسى في الدقيقة  ،38لتنتهي أحداث الشوط األول بتقدم سباهان بهدف
نظيف.
وفي بداية الش��وط الثاني وتحديدا في الدقيقة  46س��جل كيروس س��واريس فيراز الهدف
الثاني للفريق اإليراني ،وفي الدقيقة  52س��جل س��وروش رفيعي الثالث ،قبل أن يختتم محمد
طيبي الهدف الرابع في شباك العين مع حلول الدقيقة  78من عمر اللقاء.
ويتواج��د س��باهان اصفه��ان ف��ي المجموع��ة الرابعة برفقة أندي��ة العين االمارات��ي والنصر،
والسد القطري ،واللذان تعادال بهدفين لكل منهما.
ومن جهة اخرى بدأ الدحيل القطري مشواره بدوري أبطال آسيا بانتصار هام على منافسه
الق��وي برس��بوليس اإليران��ي -2صف��ر الثالثاء في الدوحة ضمن الجولة األولى من منافس��ات
المجموعة الثالثة ،وس��جل للدحيل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ( )5والبرازيلي إدميلس��ون
(.)13
ونجح الدحيل في التقدم المبكر مما ساعده في إرباك أوراق منافسه وخططه ،وجاء الهدف
األول م��ن عرضي��ة م��ن اليس��ار مرره��ا المعز علي وصل��ت على رأس ماندزوكيتش س��ددها في
أعل��ى الزاوية اليس��رى .وكاد برس��بوليس أن يدرك التعادل لوال تص��دي الحارس كلود أمين

اتخ��ذ إيك��ر كاس��ياس ،ح��ارس مرمى
ريال مدريد الس��ابق ،قرارا بالترش��ح لرئاسة
االتحاد اإلسباني لكرة القدم.
وبحسب إذاعة (كادينا سير) اإلسبانية،
ف��إن كاس��ياس ( 38عام��ا) ،ق��رر الترش��ح
لرئاس��ة االتحاد اإلس��باني والتي س��تقام في
م��ارس /أذار المقب��ل ،ف��ي مواجه��ة لوي��س
روبياليس ،الرئيس الحالي ،والذي سيرش��ح
نفس��ه مج��ددا .وأكدت اإلذاعة اإلس��بانية،
أن كاس��ياس أبل��غ المجل��س األعل��ى
للرياض��ة بإس��بانيا بق��رار منافس��ته عل��ى
رئاس��ة االتح��اد .وأش��ارت إل��ى أن كاس��ياس
تواص��ل مع زمالئه الس��ابقين في المنتخب
اإلس��باني ،إلبالغه��م بق��راره ،وني��ل دعمهم.
لرأسية محمد نذيري ( ،)9لكن الدحيل نجح بعدها بأربع دقائق من زيادة معاناة برسبوليس
باله��دف الثان��ي م��ن ك��رة مرره��ا الكوري الش��مالي كوانغ س��ونغ إلى إدميلس��ون توغل داخل
المنطقة وسدد الكرة أرضية داخل الشباك.
وف��رض برس��بوليس تفوق��ه وس��يطرته عل��ى مجري��ات اللعب مع بداي��ة الش��وط الثاني لكن
دون خط��ورة ودون ف��رص محققة بس��بب تراجع الدحيل ب��كل العبيه إلى الدفاع واعتماده على
الهجمات المرتدة التي لم تشكل أيضاً بدورها أي خطورة على المرمى.
والح��ت فرص��ة جي��دة للفري��ق اإليران��ي ف��ي تقلي��ص النتيجة أواخ��ر المب��اراة عندما أطلق
أنطوني ستكوس كرة قوية أنقذها حارس الدحيل وحولها إلى ركنية.

سباق جائزة الصني الكبرى على أعتاب اإللغاء بسبب كورونا
الرس��مي م��ن المتوق��ع أن يكون في وقت الحق م��ن يوم األربعاء
مع استمرار النقاشات حول تأجيل السباق أو إلغائه تماما.
وفي وجود  22سباقا وهو رقم قياسي في موسم  ،2020سيكون
من الصعب العثور على تاريخ الحق إلقامة سباق الصين.
وس��يؤدي غياب س��باق الصين إلى فجوة مدتها أربعة أس��ابيع
بي��ن جائ��زة فيتن��ام الكب��رى ف��ي الخام��س م��ن أبري��ل /نيس��ان
وسباق هولندا في الثالث من مايو /أيار.
وأدى تفش��ي في��روس كورون��ا إللغ��اء العدي��د م��ن األح��داث
الرياضية الدولية ،بما في ذلك تخلي سلسلة سباقات فورموال
 Aللس��يارات الكهربائي��ة ع��ن خط��ط إلقام��ة س��باق ف��ي مدين��ة
سانيا الصينية الشهر المقبل.

يب��دو أن س��باق جائ��زة الصي��ن الكب��رى ف��ي بطول��ة العال��م
لسباقات فورموال  1للسيارات لن يقام في موعده في  19أبريل/
نيسان المقبل.
وذك��رت صحيف��ة التايمز ووس��ائل إع�لام أخ��رى األربعاء أن
السباق لن يقام في موعده بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من  1100شخص وأصاب ما
يزيد على  44ألف ش��خص في الصين بعدما ظهر ألول مرة في
ووهان في نهاية العام الماضي.
وذك��ر االتح��اد الدول��ي للس��يارات إن��ه يراق��ب الوض��ع ف��ي
الصي��ن الت��ي تس��تضيف الجول��ة الرابعة من موس��م  2020على
حلب��ة ش��نغهاي الدولي��ة .كم��ا ذك��رت التايم��ز أن اإلع�لان

بنفيكا يبلغ نهائي كأس البرتغال

حجز بنفيكا مقعده في نهائي كأس البرتغال ،بعد
تعادل��ه خ��ارج قواعده  1-1أم��ام فامالي��كاو الثالثاء ،في
إياب نصف النهائي.
وظ��ل (النس��ور) متقدمين في النتيج��ة بفضل هدف
النج��م لوي��س ميجي��ل أفونس��و بيت��زي ف��ي الدقيق��ة
 ،24قب��ل أن يس��جل أنطوني��و مارتيني��ز ه��دف التع��ادل
ألصحاب الضيافة في الدقيقة .78
وبهذه النتيجة ،يبلغ بنفيكا نهائي البطولة بإجمالي
المواجهتي��ن ( ،)3-4بع��د ف��وزه أم��ام جماهيره األس��بوع
الماضي بنتيجة ( )2-3على ملعب (النور).
وينتظ��ر الفريق العاصمي ف��ي النهائي ،المتأهل من
مواجهة المربع الذهبي األخرى بين بورتو وفيسيو.

رسميا ..الفيفا يحسم مصير االتحاد العراقي
تلقى االتحاد العراقي لكرة القدم رسالة من نظيره الدولي (فيفا)  ،يوم الثالثاء ،يبلغه فيها قبول استقالته.
وذكر الفيفا في خطابه الذي حمل توقيع األمينة العامة فاطمة س��امورا( :،الحظ الفيفا التطورات المؤثرة في االتحاد
العراقي لكرة القدم ،منذ سبتمبر/أيلول  ،2019والتي في النهاية أنتجت استقالة المكتب التنفيذي لالتحاد واألمين العام).
وواصل :في هذه الظروف ،ووفقا للمادتين  8و 2من القانون األساسي لالتحاد الدولي لكرة القدم ،تقرر تعيين لجنة مؤقتة
إلدارة االتحاد العراقي ،يتضمن انتدابها الواجبات التالية - :إدارة الشؤون اليومية لالتحاد العراقي.
 تحدي��د النظ��ام األساس��ي المعم��ول ب��ه في االتح��اد العراق��ي ،ومراجعته إذا كان ذل��ك ضروريا ،لضم��ان امتثاله لنظامومتطلبات االتحاد الدولي - .تنظيم وإجراء انتخابات للجنة تنفيذية جديدة لالتحاد العراقي ،لمدة  4سنوات.
وتاب��ع( :اللجن��ة المؤقت��ة س��تكون مؤلف��ة من عدد كاف م��ن األعضاء ...إضافة لذلك ،فإن االتحاد الدولي بالتش��اور مع
نظيره اآلسيوي ،يحتفظ بحق سحب انتداب أي من أعضاء اللجنة ،أو تعيين أعضاء آخرين في أي وقت).
وأض��اف( :اللجن��ة المؤقت��ة س��تعمل كلجنة انتخابي��ة ،تكون قراراتها نهائية وملزمة ،وال أحد من أعضائها س��يكون مؤهال
لخوض االنتخابات تحت أي ظرف ،حتى لو تم سحب انتدابهم أو استقالوا من مواقعهم).
واس��تكمل( :فت��رة عم��ل اللجن��ة ستس��تمر حتى تنج��ز مهامها الموكلة ،وال تتعدى الس��تة اش��هر ،تبدأ من تاريخ التس��مية
الرسمية ألعضائها من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم ،الذي يحتفظ بحق تعيين مدقق شرعي لحسابات االتحاد العراقي،
إن رأى ذلك ضروريا).

فوز متأخر ملابل ليفز على كويوتس في هوكي الجليد
تعافى تورونتو مابل ليفوز بعد التأخر
مرتي��ن ف��ي النتيج��ة ليف��وز  2-3عل��ى
أريزون��ا كويوت��س بع��د وق��ت إضاف��ي في
دوري هوك��ي الجلي��د بأمريكا الش��مالية
مساء يوم الثالثاء.
وس��جل كاس��بري كابان��ن ه��دف
االنتص��ار لماب��ل ليف��ز بعد م��رور  3دقائق

و 43ثاني��ة م��ن الوق��ت اإلضاف��ي ليح��رز
هدف��ه  11ه��ذا الموس��م .واعتق��د ياكوب
تشيتش��ران الع��ب أريزونا أنه س��جل هدفا
قب��ل م��رور دقيقتي��ن من الوق��ت اإلضافي
لكن إعادة الفيديو أظهرت وجود خطأ.
وس��جل زاك هايم��ان هدفي��ن لماب��ل
ليفز بينما نجح كويوتس في التس��جيل

بواس��طة كريس��تيان دف��وراك وكارل
س��ودربيرج .وأنق��ذ ج��اك كامب��ل ح��ارس
تورونت��و  35محاول��ة م��ع ب��دء مبارات��ه
الثالث��ة عل��ى التوال��ي ف��ي ظ��ل غي��اب
الح��ارس األساس��ي فريدري��ك أندرس��ن
بس��بب معانات��ه م��ن إصاب��ة ف��ي الرقب��ة.
وأنقذ أدين هيل  38محاولة لكويوتس.

تقرير يفجر قنبلة كروية ..رونالدو وميسي بفريق واحد في املوسم املقبل
تص��در النج��م األرجنتين��ي ليونيل ميس��ي
قائ��د برش��لونة اإلس��باني ،عناوي��ن الصح��ف
العالمي��ة وخاص��ة اإليطالي��ة بعدم��ا ارتب��ط
اس��مه مؤخرا باالنضمام إلى يوفنتوس خالل
سوق االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وأذاع برنام��ج (الش��رينجيتو) اإلس��باني
الش��هير نق�لا ع��ن صحيف��ة (توتوس��بورت)
اإليطالي��ة ،أن حل��م يوفنت��وس وإنت��ر مي�لان
يتمث��ل ف��ي ض��م الس��احر األرجنتيني ميس��ي
خ�لال الموس��م المقب��ل ،مقاب��ل  350ملي��ون
يورو.
ونش��رت الصحيف��ة اإليطالي��ة  3ص��ور
لميس��ي بقمي��ص برش��لونة ويوفنت��وس وإنت��ر
مي�لان ،باإلضاف��ة إل��ى تصريح��ات أري��دو
بريدا ،المستش��ار السابق للنادي الملكي ،عن
إمكانية رحيل ميسي إلى إيطاليا ،قال فيها:
(أعتقد أنه في حالة جيدة داخل برشلونة،
ال س��يما أنه يعيش مع عائلته ودائما يتواجد
هن��ا من��ذ س��ن  13عام��ا ،ويغط��ي عل��ى جمي��ع
األخط��اء الت��ي يرتكبونه��ا ف��ي الن��ادي ،له��ذا
أعتق��د أن��ه م��ن الصع��ب رحيل��ه ،ولك��ن األم��ر
ليس مستحيال).
وتاب��ع بري��دا حديث��ه ع��ن ميس��ي ،قائ�لا:
(يمك��ن لألندي��ة اإلنجليزي��ة ش��راؤه ،ولك��ن

أيض��ا هناك أندية إيطالية ،وإذا اختار ميس��ي
الق��دوم إل��ى إيطاليا ،فإنه يعجبن��ي رؤيته في
مي�لان ،ولك��ن ف��ي الحقيق��ة يوفنت��وس وإنت��ر
هما اللذان يستطيعان شراءه).
وظه��ور اس��م ميس��ي ف��ي س��وق االنتق��االت
ج��اء بس��بب أزمت��ه األخي��رة م��ع إدارة الن��ادي
الكتالون��ي ،وتحديدا الفرنس��ي إريك أبيدال
المدي��ر الرياضي للـ (بلوغران��ا) ،وتصريحاته
ض��د العب��ي (البرس��ا) ،قائ�لا( :العدي��د م��ن

9

الالعبين لم يكونوا راضين أو لم يبذلوا جهدا
كبي��را ،وكان��ت هن��اك أيضا مش��كلة تواصل
داخلي��ة واضحة ،وكانت العالقة بين المدير
الفن��ي وغرفة المالبس دائما جيدة ،ولكن في
فت��رة فالفي��ردي كن��ت أش��عر أن هناك ش��يئا
غير صحيح ،بصفتي العبا سابقا).
هذه التصريحات لم تعجب ميسي ورد على
أبي��دال ،قائ�لا( :أعتقد أنه عندما نتحدث عن
العبين ،يجب أن نعطي أس��ماء ،ألننا بخالف

ذل��ك سنتس��بب ف��ي إزع��اج الجمي��ع وتغذي��ة
الش��ائعات الت��ي تنتش��ر ،ويج��ب أن يتحم��ل
المس��ؤولون ع��ن مج��ال اإلدارة الرياضي��ة
مس��ؤولياتهم ،وقب��ل كل ش��يء يتحمل��ون
القرارات التي يتخذونها).
وبعد تصريحات النجم األرجنتيني ،أشارت
تقاري��ر إل��ى إمكانية رحيل ميس��ي ع��ن النادي
الكتالوني الس��يما أنه يمتلك بندا في عقده
يس��مح ل��ه بمغ��ادرة ملع��ب (الكام��ب ن��و) ف��ي
نهاية أي موسم.
وانتق��ال ميس��ي إل��ى يوفنت��وس يعن��ي
مزاملت��ه لمنافس��ه الدائ��م النج��م البرتغال��ي
كريس��تيانو رونال��دو ،وه��و األم��ر ال��ذي
وصفته الصحف اإليطالية بأن وجود الثنائي
العمالق في فريق واحد يعتبر حلما.
م��ن جهة أخرى ،ذك��رت صحيفة (ذا صن)
البريطاني��ة أن إدارة (البيانكوني��ري) تس��تعد
لتجهي��ز مبل��غ طائ��ل من أج��ل إقن��اع المدرب
اإلس��باني بي��ب غواردي��وال للموافق��ة عل��ى
تدريب يوفنتوس.
وأك��دت الصح��ف اإليطالي��ة أن ق��دوم
غواردي��وال إل��ى يوفنت��وس يمكن��ه أن يك��ون
عامال إيجابيا إلقناع ميسي ال سيما أنه كان
مدربه في برشلونة.

جدي��ر بالذك��ر أن كاس��ياس توق��ف ع��ن
ممارس��ة ك��رة الق��دم من��ذ الع��ام الماض��ي،
بس��بب أزمة قلبية تع��رض لها خالل تواجده
م��ع بورت��و ،ويحظى كاس��ياس بدعم كبير
من خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا.

فيراري يقدم فيتل على هاميلتون لتمثيل الفريق
ق��ال ماتي��ا بينوت��و ،مدي��ر في��راري،
إن سيباس��تيان فيت��ل يع��د االختي��ار األول
لتمثي��ل الفري��ق إل��ى جانب ش��ارل لوكلير،
ف��ي الع��ام المقب��ل ،رغ��م التكهن��ات بوج��ود
رغبة في التعاقد مع لويس هاميلتون ،بطل
العالم ست مرات.
وقضى األلماني فيتل ( 32عاما) موس��ما
صعبا ومحبطا في  ،2019وتفوق عليه زميله
الشاب لوكلير.
وس��ينتهي تعاق��د الس��ائق المخض��رم
بنهاية العام الجاري.
ويب��دو هاميلت��ون ف��ي موق��ف مش��ابه
م��ع مرس��يدس ،رغ��م أن��ه م��ن المتوق��ع بقاء
الس��ائق البريطان��ي ،ال��ذي التق��ى م��ع جون
إلكان رئيس فيراري العام الماضي.
وأبل��غ بينوتو الصحفيين ،خالل مراس��م
الكش��ف عن الس��يارة إس.إف  ،1000أن فيتل
يبق��ى ضم��ن خط��ط في��راري ،حت��ى ل��و ل��م
يحتفظ بمركزه كسائق أول.
وق��ال بينوت��و (سيباس��تيان ه��و خيارن��ا
األول ف��ي الوق��ت الحال��ي ..ب��كل تأكي��د
ه��ذا األم��ر نناقش��ه مع��ه وسنس��تمر ف��ي
النقاش ،لكنه اآلن االختيار األول لنا ،وينال
األفضلي��ة) .وردا عل��ى س��ؤال ح��ول إمكاني��ة
اس��تبعاد انضم��ام هاميلت��ون ،ال��ذي م��ن
المتوق��ع أن يصب��ح األعل��ى أج��را ف��ي تاريخ
فورم��وال  1إذا اس��تمر م��ع مرس��يدس ،رفض
بينوتو تأكيد ذلك.
وق��ال بينوت��و (ينص��ب تركيزن��ا عل��ى
س��ائقينا ..ونح��ن نرى أن سيباس��تيان يمثل

اختيارنا في الوقت الحالي).
وتع��رض فيت��ل لس��ؤال حول م��دى رغبته
ف��ي البقاء مع فيراري ،فيما س��يعد موس��مه
الس��ابع عل��ى التوال��ي ،فق��ال إن العمر ليس
مقياسا.
وقال فيتل عن منافسه البريطاني البالغ
عم��ره  35عام��ا (أش��عر أن��ي ال أزال ش��ابا بما
يكفي ..أنتم تتحدثون عن لويس وهو أكبر
مني).
وأض��اف (ل��ذا ه��ذا لي��س عائق��ا ..نع��م
بالفعل أنا سعيد باالستمرار).
وف��ي ديس��مبر كان��ون األول الماض��ي،
م��دد في��راري عقده م��ع لوكلي��ر ( 22عاما)
حت��ى نهاية  ،2024ليمنحه دفعة كبيرة من
الثقة.
وحدث تصادمات بين س��ائقي فيراري في
الس��باقات ،أش��هرها ف��ي البرازي��ل ،وتع��رض
الس��ائقان لتحذي��ر ،لك��ن بينوت��و ق��ال إن��ه
س��يمنح حري��ة للس��ائقين ،بالتناف��س عل��ى
قدر المساواة في بداية الموسم الجديد.

األسترالي ساكاكيبارا يدخل في غيبوبة بعد حادث
في سباق دراجات
دخل األسترالي كاي ساكاكيبارا،
متس��ابق الدراج��ات المرش��ح للف��وز
بميدالي��ة أولمبية ،ف��ي غيبوبة محكومة
طبيا بعدم��ا تعرض إلصابات في الرأس
خ�لال س��باق بمنافس��ات ب��ي إم إك��س
هذا األس��بوع .وس��قط ساكاكيبارا في
تصفيات الدور األول لس��باق ضمن لقاء
ب��كأس العالم في أس��تراليا ،يوم الس��بت،
وخض��ع لع�لاج طب��ي قب��ل نقل��ه بطائ��رة
إلى مستشفى في العاصمة كانبيرا.
وقال��ت عائلة س��اكاكيبارا في بيان،
َّ
إن المتسابق خضع لجراحة يوم األحد،
ومن المنتظر أن يبقى في الغيبوبة على
مدار أسبوعين مقبلين .وأضاف البيان (تم وصف حالة كاي بأنها حرجة لكن مستقرة .إنه في
رعاي��ة جي��دة عل��ى مدار  24س��اعة .ن��درك أن الطريق الذي ينتظره س��يكون طوي� ً
لا وصعبا .نحن
نتحل��ى باإليجابي��ة ونس��ير م��ع األمور يوما بي��وم) .وتابع (في الوقت الحال��ي نحن ننتظر كيف
س��تتطور األم��ور وينص��ب تركيزن��ا عل��ى العالج في الم��دى البعيد .س��تتوقف مس��يرة كاي مع
منافس��ات ب��ي إم إك��س ف��ي الوق��ت الحالي) .كان س��اكاكيبارا مرش��حا للف��وز بميدالية ،إلى
جانب شقيقته سايا ،عند إقامة أولمبياد طوكيو  2020الصيف المقبل.

هاردن يقود روكتس إليقاف
زحف سيلتيكس في دوري
السلة االمريكي
اش��ترك جيم��س هاردن وراس��ل وس��تبروك في
تس��جيل  78نقط��ة ،ليف��وز هيوس��تون روكت��س
 105-116عل��ى بوس��طن س��يلتيكس ،ف��ي دوري
ك��رة الس��لة األمريك��ي للمحترفي��ن ،مس��اء ي��وم
الثالثاء.
وأوق��ف روكت��س بذل��ك سلس��لة م��ن س��بعة
انتصارات متتالية لسيلتيكس.
وس��جل هاردن  42نقطة واس��تحوذ على ثماني
ك��رات مرتدة ،ومرر س��بع كرات حاس��مة ،بينما
أضاف وس��تبروك  36نقطة واس��تحوذ على عش��ر
كرات مرتدة ،ومرر خمس كرات حاسمة.
ونج��ح ه��اردن ف��ي تس��جيل  31نقط��ة خ�لال
الش��وط الثان��ي ،منه��ا  19نقط��ة متتالي��ة

لهيوس��تون في الرب��ع الثالث ،ف��ي طريقه إلحراز
 40نقط��ة أو أكث��ر ،للمباراة الـ 19خالل الموس��م
الجاري .وكان روكتس متقدما  ،94-96قبل أن
ينال أفضلية كبيرة في ظل تألق الثنائي ،هاردن
ووس��تبروك ،ليس��جل  17نقطة مقابل أربع نقاط
للمنافس.
وتصدر ج��وردون هاوارد قائمة المس��جلين في
بوسطن ،برصيد  20نقطة ،كما مرر ست كرات
حاس��مة واس��تحوذ عل��ى ثمان��ي ك��رات مرت��دة،
وأضاف زميله جايلن براون  19نقطة.

