
برسبوليس يعزز صدارته للدوري بالفوز بثالثية 
نظيفة على فوالد

فــاز فريــق برســبوليس 
طهــران يــوم امــس االربعــاء 
علــى فــوالد خوزســتان فــي 
ــى  ــي قامــت عل ــاراة الت المب
ملعــب غديــر بمدينــة اهــواز 
الســابع  الــدور  اطــار  فــي 
عشــر مــن الــدوري الممتــاز.

برســبوليس  وافتتــح 
ــرة  ــر ك ــرا عب ــف مبك التهدي
المدافــع  اســكنها  جانبيــة 
عبــداهلل كرمــي عــن طريــق 

الخطــاء فــي مرمــى فريقــه فــي الدقيقــة الثانيــة مــن عمــر المبــاراة. وتواصلــت ضغــوط برســبوليس حيــث 
احــرز وحيــد اميــري الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 11 ايضــا براســية عبــر كــرة جانبيــة. وفــي الدقيقــة 48 مــن عمــر 

ــق. ــة الفري ــور ثالثي ــي عليب ــل عل ــاراة اكم المب
وبهــذا الفــوز اصبــح رصيــد برســبوليس 38 نقطــة فــي صــدارة الــدوري فــي اختتــام مباريــات الــدور الســابع 
ــي  ــادان و ف ــط آب ــع نف ــاء م ــوم الثالث ــادل ي ــذي تع ــز ال ــى تراكتورســازي تبري ــا عل ــدوري متفوق ــن ال عشــر م

جعبتــه 34 نقطــة.

اليوم.. انطالق بطولة كأس "تختي" الدولية 
للمصارعة في مشهد

تنطلــق فعاليــات النســخة الـــ 37 لبطولــة كأس" تختــي" الدوليــة للمصارعــة الدوليــة فــي مدينــة مشــهد 
ولمــدة  الخميــس  اليــوم 
يوميــن، بمشــاركة 26 فريقــا 

أجنبيــا و14 فريقــا ايرانيــا.
مســابقات  وستشــمل 
 3 المصارعــة  بطولــة 
والرومانيــة  الحــرة  فئــات، 
حيــث  والتقليديــة، 
بمنافســات  ستشــارك 
أرمينيــا  مــن  فــرق  الحــرة 
وكازاخســتان  وبيالروســيا 
وقرغيزيــا  واوكرانيــا 
ايرانيــة. فــرق   5 زائــد  الالتينيــة  اميــركا  ومنتخــب  العــراق  و  وجورجيــا  ومنغوليــا  واوزبكســتان 
ــا  ــا واوكراني ــا وبلغاري ــا وأرميني ــا وتركي ــن جورجي ــرق م ــة، ف ــة الروماني ــزاالت المصارع ــا ســتخوص ن فيم

ــة. ــرق ايراني ــى 5 ف ــة ال ــراق أضاف واوزبكســتان والع
وبالمصارعــة التقليديــة تشــارك جورجيــا وقرغيزيــا وروســيا وأرمينيــا وبيالرورســيا والمجــر وتركيــا 

فضالعــن 4 فــرق مــن ايــران.

 فوز ثمين لسان أنطونيو على تمبروولفز بدوري السلة األمريكي
ســجَّل كاواي ليونــارد، 34 نقطــة، والماركــوس ألدريــدج 29 نقطــة، ليقــودا ســان أنطونيــو ســبيرز للتخلــص 

مــن األداء الســيء فــي أول 3 أربــاع، والتغلــب علــى مينيســوتا تمبروولفــز )122-114( الثالثــاء بــدوري كــرة الســلة 
األمريكي.

واســتحوذ ليونــارد، علــى كــرة مرتــدة، واندفــع بطــول الملعــب ليســجل مــن رميــة ســاحقة، وســط اثنيــن 
مــن مدافعــي مينيســوتا، قبــل 7 دقائــق، و36 ثانيــة علــى نهايــة زمــن اللقــاء، ليكلــل مســيرة شــهدت تســجيل 

ســان أنطونيــو 20 نقطــة فــي مقابــل نقطتيــن لمنافســه محــواًل تأخــره )90-83( إلــى تقــدم )92-103(.
وسجل ليونارد، 30 نقطة، أو أكثر في 12 مباراة هذا الموسم، وبلغ هذا الرقم في 4 لقاءات متتالية.

وبــات ليونــارد، أول العــب فــي ســان أنطونيــو يســجل أكثــر مــن 30 نقطــة فــي 4 مباريــات متتاليــة، منــذ 
تيــم دنــكان فــي ينايــر كانــون الثانــي 2004.

وأضــاف تونــي باركــر 14 نقطــة لســان أنطونيــو الــذي حقــق 32 انتصــارًا مقابــل 9 هزائــم هــذا الموســم، 
وأضــاف باتــي ميلــز 11 نقطــة.

وقــاد كارل انطونــي تونــز قائمــة المســجلين فــي تمبروولفــز الــذي فــاز فــي 14 مبــاراة مقابــل 28 هزيمــة 
هــذا الموســم بعــد ان ســجل 27 نقطــة واســتحوذ علــى 16 كــرة مرتــدة واضــاف ريكــي روبيــو 21 نقطــة، وأرســل 

14 تمريــرة مؤثــرة، بينمــا أضــاف زاك الفيــن 18 نقطــة، وســجل جورجيــو دينــج 17 نقطــة.
وأضــاف شــاباز محمــد 15 نقطــة، وانــدرو ويجينــز 10 نقــاط لتمبروولفــز الــذي دفــع بثمانيــة العبيــن فقــط 

خــالل المبــاراة ســجل ســتة منهــم أكثــر مــن تســع نقــاط.

بطل أولمبي يرفض تمثيل بريطانيا مجددًا
أعلــن ديفيــد فيــر، الفائــز بـــ6 ميداليــات ذهبيــة، فــي أولمبيــاد ذوي االحتياجــات الخاصــة، أنــه لــن يمثــل 

بريطانيــا مجــددًا، ووصــف اتحــاد ألعــاب القــوى فــي بــالده بأنهــا "أضحوكــة" الثالثــاء.
وعبــر فيــر، الحاصــل علــى 4 ذهبيــات فــي أولمبيــاد لنــدن 2012، وذهبيتيــن فــي بكيــن قبلهــا بـــ4 ســنوات، 

عــن غضبــه عبــر تويتــر، دون الكشــف عــن تفاصيــل.
وكتــب فيــر "37 عامًــا" الــذي يخــوض ســباقات مســتعينًا بكرســي متحــرك: "اليــوم أنســحب رســميًا، 

ولــن أمثــل قميــص بريطانيــا مجــددًا. شــكرا لالتحــاد البريطانــي أللعــاب القــوى.. يــا لــه مــن أضحوكــة".
وكتب في رسالة أخرى: "لقد خذلوني من جديد".

وأخفــق فيــر، فــي أولمبيــاد ريــو، العــام الماضــي، ولــم يتمكــن مــن إضافــة ميداليــة جديــدة إلــى 10 ميداليــات، 
نالهــا ســابًقا وأعلــن أنــه لــن يشــارك فــي أولمبيــاد أخــرى، مشــيرًا إلــى أنــه تعــرض "للطعــن مــن الخلــف".

وفــاز فيــر، المولــود فــي لنــدن بميدالياتــه األولمبيــة فــي ســباقات المســافات الطويلــة مــن 800 متــر، وحتــى 
الماراثــون، وفــاز بماراثــون لنــدن 6 رات آخرهــا فــي 2012.

احذر.. الكثير من المعلومات الطبية على اإلنترنت خاطئة!
مــع تزايــد اســتخدام شــبكات اإلنترنــت فــي مختلــف شــؤون الحيــاة، وكونــه أصبــح ضــرورة ال غنــى 

عنهــا، تزايــدت بالتــوازي معــه عمليــات البحــث عبــر المواقــع المختلفــة.
أحــد أهــم وأخطــر هــذه المجــاالت هــي المجــال الطبــي؛ إذ أخــذ العديــد مــن المســتخدمين حــول 
العالــم يعتمــدون علــى المعلومــات التــي تقدمهــا المواقــع اإللكترونيــة، وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة 

المتخصصــة فــي مجــال 
ض  ا ر ـ ـ م أل ا و ة  ـ ـ ح ص ل ا
بدرجــة كبيــرة، كمصــدر 
رئيســي ينهلــون منــه 
ل  ك ـ ـ ش ت ي و م  ـ ـ ه ت ف ر ع م
م  ـ ـ ه ي ع و ه  ـ ـ ي ل ع ء  ا ـ ـ ن ب

ي. ـ لصحـ ا
ومــن منطلــق كــون 
اإلنترنــت قــد صــار أحــد 
أهــم وســائل اإلعــالم، 
ول  ـ لحصـ ا م  ـ ـ ت ي ـي  ـ ت ل ا

ــة، بــات لزامــًا التحقــق مــن مــدى صحــة هــذه المعلومــات، التــي يتســم  ــى المعلومــات الصحي منهــا عل
ــج أخــرى ال  ــة، ونتائ ــدات خاطئ ــززه مــن معتق ــد تُع ــًا لمــا ق ــه؛ تفادي ــا بعــدم وضــوح مصداقيت ــر منه الكثي

تُحمــد عُقباهــا.
فــي دراســة أجرتهــا عــدة جامعــات متخصصــة بمدينــة ســيئول فــي كوريــا الجنوبيــة، قــام الباحثــون 
بتحليــل المعلومــات الصحيــة التــي يقدمهــا 120 موقعــاً إلكترونيــًا، عــن حساســية والتهابــات األنــف 

ــة. ــوب األنفي ــات الجي والتهاب
ــم تُقــدم لزوارهــا المراجــع المناســبة للمعلومــات التــي تنشــرها،  ــع ل ــة هــذه المواق ووُجــد أن غالبي
باإلضافــة لعــدم ذكــر تنبيهــات عــن األضــرار الجانبيــة لألدويــة المذكــورة، كالمخاطــر المحتملــة واألخــرى 

التــي لــم تُجــر دراســات كافيــة للتحقــق منهــا.
دراســة أخــرى، فحــص فيهــا باحثــون بقســم العــدوى وصحــة الســكان التابــع إلحــدى جامعــات 
المملكــة المتحــدة 87 تطبيقــًا علــى متاجــر جوجــل وآبــل للهواتــف الذكيــة، مختصــة بتقديــم معلومــات 

ــدوى التناســلية. ــة جنســيًا والع ــراض المنتقل حــول األم
جــاءت النتائــج أن 13 تطبيقــًا فقــط منهــا كانــت معلوماتهــا دقيقــة بالكامــل، 46 تطبيقــًا كانــت معلوماتهــا 

غالبــًا دقيقــة، وفــي 28 تطبيقــًا كانــت دقيقــة جزئيــًا.
عــالوًة علــى أن 25 تطبيقــًا منهــا احتــوت علــى أكثــر مــن معلومــة أو نصيحــة مــن المحتمــل أن تكــون 

ضارة
•    الحمل:

ــق األمّ بشــكٍل مســتمر، مــا يدفعهــا إلــى البحــث عــن معلومــاتٍ طبيــة  ــاء الحمــل، يُداهــم القل أثن
ــا. ــر قلقه حــول الحمــل، وأي شــيء يُمكــن أن يثي

أوضحــت عــدد مــن الدراســات أن غالبيــة الســيدات اســتخدمن اإلنترنــت كوســيلة للحصــول علــى 
معلومــات عــن الحمــل، وُقمــن بالبحــث عــن األمــر مــرًة فــي الشــهر علــى األقــل.

كانــت التغذيــة ونمــو الجنيــن أكثــر المواضيــع التــي اهتممــن بالبحــث عنهــا، ورأت أغلبهــن أن هــذه 
المعلومــات مفيــدة وموثوقــة.

إاّل أن معظمهــن لــم يُناقشــن هــذه المعلومــات مــع عامليــن مختصيــن بالمجــال الصحــي؛ ممــا 
يجعــل هــؤالء المختصيــن فــي غيــاٍب تــام عــن المعلومــات التــي قــد يُشــتبه فــي صحتهــا، والمعتقــدات 

الخاطئــة التــي قــد تُكتســب عــن الحمــل.
•    مرض السكري:

ــي البحــث حــول  ــت ف ــة اســتخدام األشــخاص لإلنترن ــت للتحــري عــن كيفي دراســة أخــرى، أجري
ــي الســعي الكتســاب  ــى ســلوكهم ف ــر مــدى الوعــي الصحــي لديهــم عل ــف يؤث مــرض الســكري، وكي

المعلومــات.
أثنــاء تحليــل عمليــات البحــث التــي قــام بهــا قرابــة 2 مليــون فــرد حــول معلومــات متعلقــة بمــرض 
الســكري، باســتخدام محــرك البحــث Bing الخــاص بشــركة مايكروســوفت، تبيــن أن غالبيــة المعلومات 
ــى  ــى القــراءة، خاصــًة الموجــودة عل ــًا مــن القــدرة عل المتاحــة عــن هــذا المــرض تتطلــب مســتوىً عالي

المواقــع الحكوميــة.
وأشــارت الدراســة إلــى أن األفــراد الذيــن يمتلكــون مســتوى وعــي صحــي منخفــض قــد يواجهــون 
صعوبــة فــي البحــث علــى اإلنترنــت، والحصــول علــى معلومــات مكافئــة مــن المصــادر المتاحــة، مقارنــًة 

باألفــراد الذيــن يملكــون درجــات أعلــى مــن الوعــي الصحــي.
•    دراسات ال تخرج بنفس النتائج عن إعادتها

وحتى الدراسات التي تُطالعنا كل يوٍم على المواقع الطبية واإلعالمية ليست صحيحة بالكلية.
فــي العــام 2011 أعلــن فريــق مــن شــركة بايــر Bayer األلمانيــة متعــددة الجنســيات للصناعــات الدوائيــة 
والكيميائيــة، أن 20% إلــى 25% فقــط مــن الدراســات التــي أعــادوا تجربتهــا للتحقــق مــن نتائجهــا، أخرجــت 

نتائــج مماثلــة تمامــًا للدراســات األصليــة.
أوضــح الفريــق أيضــًا أن نصــف الدراســات -علــى األقــل- التــي تــم نشــرها، حتــى تلــك المنشــورة فــي 

أفضــل المجــالت، لــن تُخــرج نفــس النتائــج األوليــة إذا مــا تمــت إعادتهــا مجــددًا فــي معمــٍل صناعــي.
قــام أيضــًا علمــاء مــن شــركة أمجيــن Amgen األميركيــة متعــددة الجنســيات المتخصصــة فــي 
الصناعــات الدوائيــة والبيولوجيــة، بإعــادة تجربــة نتائــج 53 دراســة رائــدة فــي مجــال بيولوجيــا الســرطان، 

أثمــرت 6 دراســات منهــا فقــط عــن نتائــج إيجابيــة.
يفســر بعــض العامليــن بالمجــال هــذه التصريحــات الصادمــة، بأنهــا قــد ترجــع إلــى كــون المراحــل مــا 
قبــل الســريرية مــن البحــث فــي تلــك الدراســات مبتذلــة للغايــة، وإلــى فشــل الباحثيــن فــي اســتخدام 
عناصــر التحكــم، إضافــًة إلــى قيامهــم بتجــاوز خطــوات مهمــة كاختبــار الكواشــف الكيميائية المســتخدمة، 

بجانــب إبالغهــم عــن البيانــات والنتائــج بشــكل انتقائــي.

الجري مفيد للدماغ ويحمي من الخرف
ــرة  ــة كثي ــد صحي ــا فوائ ــة الجــري له ــى أن رياض ــة إل ــا األمريكي ــة أريزون ــي جامع ــون ف ــل باحث توص
للدمــاغ. إذ تبيــن أن الجــري فــي الهــواء الطلــق يحمــي اإلنســان مــن اإلصابــة بمــرض الخــرف )الزهايمــر( 

عنــد التقــدم فــي الســن، حســب مــا ذكــر موقــع "بونتــه" األلمانــي.
ــى بيانــات مشــاركين مســنين، تــم فــي الدراســة  ــا لدراســات ســابقة، تــم االعتمــاد فيهــا عل وخالف
الجديــدة تحليــل التغيــرات الدماغيــة لمشــاركين شــباب تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 25 ســنة. نصفهــم 

يمــارس رياضــة الجــري بانتظــام والنصــف اآلخــر لــم يمــارس هــذه الرياضــة لمــدة عــام.
ويقــول البروفيســور دان النــدرس مــن جامعــة أريزونــا "لقــد وســعنا دراســاتنا علــى مجموعــة كبيــرة 
مــن األشــخاص وأثبتــت النتائــج أن الدمــاغ يســتفيد بشــكل كبيــر مــن كل ممارســة رياضيــة"، حســب مــا 

ذكــر موقــع "رانــرز وورلــد" المتخصــص فــي رياضــة الجــري.
ــدة  ــة جي ــى لياق ــظ عل ــى أن الجــري يحاف ــد أشــارت إل ــت ق ــر أن دراســات ســابقة كان ــر بالذك جدي
لجســم اإلنســان باإلضافــة إلــى دورة دمويــة ســليمة، كمــا يســاهم أيضــا فــي إفــراز هرمــون إندورفيــن 

المســؤول عــن شــعور الســعادة.
ــا  ــع بعضه ــابكة م ــت متش ــن كان ــدى العدائي ــاغ ل ــزاء الدم ــة أن أج ــت الدراس ــرى بين ــة أخ ــن جه م
ــزاء  ــل، أوضحــت الدراســة أن أج ــي المقاب ــن ال يمارســون رياضــة الجــري. ف ــة بم بشــكل أفضــل مقارن
ــت هــذه  ــى وإن كان ــدى مرضــى الزهايمــر، حت ــر وخاصــة ل ــد الكب ــر عن ــا، تتغي ــاغ المرتبطــة ببعضه الدم
األجــزاء مرتبطــة ببعضهــا بشــكل جيــد. و بذلــك يمكــن عبــر ممارســة الرياضــة فــي الشــباب حمايــة المــخ 

فــي الكبــر وبالتالــي تفــادي مــرض الخــرف.

استقالل خوزستان يهزم استقالل طهران في عقر داره
ــع عــن لقــب  ــاز المداف ف
الــدوري االيرانــي الممتــاز 
لكــرة القــدم نــادي اســتقالل 
ي  د ا ـ ـ ن ى  ـ ـ ل ع ن  ا ت ـ سـ ز خو
اســتقالل طهــران 2-1 فــي 
ت  ـ ـ م ي ق ا ي  ـ ـ ت ل ا ة  ا ر ا ـ ـ ب م ل ا
ـاء لحســاب  اء الثالثـ ـ مسـ
المرحلــة الســابعة عشــرة 

مــن مســابقة الــدوري.
اقيمــت المبــاراة علــى 
ملعــب آزادي بطهــران بدون 

حضــور مشــجعي نــادي اســتقالل طهــران بعــد العقوبــة التــي فرضهــا االتحــاد االيرانــي لكــرة القــدم بســبب 
ــران االســبوع الماضــي. ــط طه ــع نف ــاراة اســتقالل م ــي شــهدتها مب االحــداث الت

وانتهــى الشــوط االول مــن المبــاراة بالتعــادل الســلبي ، بعــد ان الغــى حكــم المبــاراة هدفــا ســجله 
اســتقالل خوزســتان بداعــي التســلل.

وفــي الشــوط الثانــي بــادر الفريــق الضيــف بالتســجيل بواســطة حســن بيــت ســعيد فــي الدقيقــة 67 مــن 
ضربــة حــرة هــزت شــباك اســتقالل طهران.

ثم اضاف علي اصغر عاشوري هدفا ثانيا في الدقيقة 80.
وقلــص اصحــاب االرض الفــارق بعــد ان ســجل مهاجــم اســتقالل طهــران كاوة رضائــي هدفــا فــي الدقيقــة 
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وطــرد حكــم المبــاراة ، قائــد اســتقالل خوزســتان محمــد طيبــي فــي الدقيقــة 91 ليكمــل فريقــه المبــارة فــي 
الدقائــق االخيــرة بعشــرة العبيــن ، كمــا الغــى الحكــم هدفــا لنــادي اســتقالل طهــران فــي الوقــت بــدل الضائــع.

وبهــذا الفــوز حافــظ نــادي اســتقالل خوزســتان علــى المركــز العاشــر برصيــد 21 نقطــة ، كمــا بقــي نــادي 
اســتقالل طهــران فــي المركــز الخامــس برصيــد 25 نقطــة.

رئيس األرجنتين يوجه تحذيًرا شديدًا ألندية كرة القدم ببالده
أكــد الرئيــس األرجنتينــي ماوريســيو ماكــري، أن كــرة القــدم فــي بــالده، تعانــي مــن أزمــة طاحنــة، وحــث 

المســؤولين عــن إداراتهــا، علــى مواجهــة المشــكلة، بــداًل مــن اللجــوء للحلــول المؤقتــة.
وقــال ماكــري، الثالثــاء، فــي مؤتمــر صحفــي: »كــرة القــدم تعانــي مــن أزمــة طاحنــة. المســئولون عنهــا 
ل  و ـ ـ ل ح ل ا ن  ـ ـ ع ن  و ـ ـ ث ح ب ي
المؤقتــة بــداًل مــن مواجهــة 
المشــكلة. إنهــم ال يتناولون 

الموضــوع بجديــة«.
 ، ي ر ـ ـ ك ا م ف  ـ ـ ش ك و
ن  ـ ـ ل ه  ـ ـ ت م و ك ح ن  أ ن  ـ ـ ع
ـتقبل،  ـارك فــي المسـ تشـ
ـدم  قـ رة  ـ ـج »كـ مـ ـي برنا فـ
ن  ـ ـ م ي  ذ ـ ـ ل ا و  ، » ع ـ ـ ي م ج ل ل
خاللــه تقــوم بدفــع أمــوال 
طائلــة لالتحــاد األرجنتينــي 

للمباريــات. التليفزيونــي  ث  ـ ـ ب ل ا ق  و ـ ـ ق ح ل  ـ ـ ب ا ق م  ، م د ـ ـ ق ل ا ة  ر ـ ـ ك ل
وأضــاف: »بنــاء علــى طلبهــم )األنديــة(، الــذي باركتــه الجماهيــر، لــن تشــارك الحكومــة فــي برنامــج كــرة 

قــدم للجميــع مــع االتحــاد األرجنتينــي لكــرة القــدم«.
وبذلــك قطــع الرئيــس األرجنتينــي الطريــق، أمــام التكهنــات، التــي كانــت تشــير إلــى احتماليــة اســتمرار 

الحكومــة، 6 أشــهر إضافيــة فــي دعــم كــرة القــدم.
ــالده،  ــي ب ــة ف ــرًا شــديد اللهجــة لألندي ــورز، تحذي ــوكا جوني ــادي ب ــري، الرئيــس الســابق لن ووجــه ماك

ــد«. ــتثناءات ألي أح ــد اس ــال: »ال يوج وق
وطالــب هــذه األنديــة بدفــع الضرائــب المســتحقة عليهــم، بعــد أن قامــت النيابــة العامــة بتحريــك شــكاوى 

ضــد بعضهــم ووجهــت لهــم اتهامــات بالتهــرب الضريبــي.

صحف العالم تحتفي بإنجاز عصام 
الحضري التاريخي

ف  ـ ـ ح ص ت  ط ل ـ ـ س
العالــم الضــوء علــى إنجــاز 
المخضــرم عصــام الحضــري، 
حــارس مرمــى المنتخــب 
ح  ـ ـ صب أ ا  ـ ـ م عد ب ري،  ـ مصـ ل ا
ــى اإلطــالق  ــر العــب عل أكب
ت  ا ـ ـ ي ئ ا ه ن ي  ـ ـ ف ك  ر ا ـ ـ ش ي
كأس األمــم اإلفريقيــة لكــرة 

القــدم.
حضــري،  ل ا ك  ر ا ـ ـ ش و
عامًــا   44 ـ ـ ـ ل ا ر  ـ ـ م ع ي  ـ ـ ف

ويوميــن، أمــام منتخــب مالــي، بديــاًل ألحمــد الشــناوي المصــاب، ليــدون مشــاركته فــي البطولــة اإلفريقيــة 
للمــرة الســابعة فــي تاريخــه، وبفــارق مــرة واحــدة عــن الرقــم القياســي لريجوبيــر ســونج، مدافــع الكاميــرون، 

ن. ـ د حسـ ـ ـ حم أ ري  ـ مصـ ل ا و
وهذا أبرز ما جاء في صحف العالم حول إنجاز الحضري:

يوروب 1 الفرنسي: في الـ44.. عصام الحضري أصبح أكبر العب يشارك في أمم أفريقيا
اآلن، عصــام الحضــري هــو صاحــب الرقــم القياســي مــن حيــث أكبــر الالعبيــن مشــاركة فــي تاريــخ كأس 
األمــم األفريقيــة، بعدمــا دخــل مبــاراة مالــي كبديــل مســتفيدًا مــن إصابــة أحمــد الشــناوي فــي الدقيقــة 24 

ليســتمر حتــى نهايــة اللقــاء الــذي انتهــى بالتعــادل الســلبي.
ريكورد البرتغالي: عصام الحضري يصنع التاريخ في أمم إفريقيا

يــوم األحــد الماضــي احتفــل عصــام الحضــري، بعيــد ميــالده الـــ44، كمــا أنــه أصبــح أكبــر العــب يشــارك فــي 
نهائيــات أمــم إفريقيــا، بعــد مشــاركته فــي »كان 2017« التــي تســتضيفها الجابــون.

الحضــري الــذي حقــق لقــب أمــم إفريقيــا فــي 4 مناســبات مــن أصــل 7 مشــاركات، لــم يلعــب أساســيًا 
ــا؛ بســبب إصابــة الشــناوي. أمــام مالــي، إال أن هيكتــور كوبــر أشــركه اضطراريً

سبوكس األلماني: حارس الـ44 عامًا يصنع التاريخ
ــا  ــة، بعدم ــم اإلفريقي ــي كأس األم ــارك ف ــب يش ــر الع ــح أكب ــري، أصب ــام الحض ــري عص ــارس المص الح
شــارك فــي مواجهــة مالــي التــي انتهــت بالتعــادل الســلبي، ضمــن منافســات الجموعــة الرابعــة بـــ«كان 2017«.

ذا صن البريطانية
معركــة الفراعنــة مــع النســور تنتهــي بالتعــادل )0-0(.. عصــام الحضــري يصبــح أكبــر العــب مشــاركة بأمــم 

إفريقيــا فــي عمــر الـــ44.. ومحمــد الننــي العــب آرســنال يضيــع هدفيــن أمــام مالــي.
بليتشر ريبورت اإلنجليزي

44 عامًــا ويوميــن.. حــارس مرمــى مصــر عصــام الحضــري هــو أكبــر العــب فــي إفريقيــا وفــي تاريــخ كأس 
أمــم اإلفريقيــة.

6 ةضيرعالم الـ....  العدد )9485( السنة السابعة والثالثون الخميس  20 ربيع الثاني، 1438 هـ ق  30 دي 1395 هـ ش،  19 كانون الثاني 2017ما


