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الجارية حالي ًا في العاصمة االوزبكية طاشقند

االيراني «حسني سلطاني» يحرز ثالث ميداليات في بطولة العالم للشباب برفع االثقال
اح��رز الرب��اع االيران��ي «حس��ين س��لطاني»
ميداليتي��ن فضيتي��ن وبرونزي��ة واح��دة ف��ي
وزن  77كلغ��م ف��ي منافس��ات بطول��ة العال��م
للشباب برفع االثقال.
ف��ي اط��ار مس��ابقات بطولة العالم للش��باب
برف��ع االثق��ال الجاري��ة حالي��ا ف��ي العاصم��ة
االوزبكي��ة طش��قند ،ش��ارك الرب��اع االيران��ي
حس��ين سلطاني في منافسات وزن  77كلغم
ال��ى جانب  8منافس��ين م��ن ليتوانيا وارمينيا
وبولن��دا والدنم��ارك والياب��ان واوزبكس��تان
وبي��رو واندونيس��يا .فف��ي رفع��ة الخط��ف حل
س��لطاني بالمرك��ز الثاني وتقل��د الميدالية
الفضي��ة بتس��جيله  140كلغ��م ،وح��ل
بالمركز االول الليتواني سوهاروز بتسجيله
 159كلغم ليفوز بالميدالية الذهبية.
وف��ي رفع��ة النت��ر ح��ل س��لطاني بالمرك��ز
الثال��ث ليف��وز بالميدالية البرونزية مس��جال
 177كلغ��م ،كم��ا ف��از الرب��اع االيران��ي
بالميدالي��ة الفضي��ة بمجم��وع الرفعتي��ن
مسجال  326كلغم.
وفاز الليتواني سوهاروز بالمركز االول في
رفع��ة النت��ر مس��جال  180كلغ��م والميدالية
الذهبي��ة بالمجم��وع ( 336كلغ��م) ،ون��ال
االرمين��ي رفي��ق هاروتوني��ان الميدالي��ة
الفضي��ة ف��ي رفع��ة النت��ر ( 179كلغ��م) وحل
ثالثا بالمجموعة مسجال  324كلغم.

ريال مدريد يوجه دعوة خاصة ألطفال كهف تايالند

جافيريا يفوز برابع مراحل سباق فرنسا للدراجات

س��يدعو ن��ادي ري��ال مدري��د األطف��ال ال �ـ 12الذي��ن أنق��ذوا ف��ي تايالن��د بع��د أن أمض��وا
أس��بوعين على األقل عالقين داخل أحد الكهوف ش��مالي البالد ،لمشاهدة مباراة للفريق
األول بملعب سانتياجو برنابيو.
وتحقق��ت وكالة من نية النادي اإلس��باني توجي��ه الدعوة ألطفال فريق جاباليس بعد
تعافيه��م ،للس��فر إل��ى العاصم��ة اإلس��بانية ،مكاف��أة له��م عل��ى ش��جاعتهم بع��د أن انتهت
الثالثاء عملية إنقاذهم.
وتواص��ل الن��ادي م��ع س��فير إس��بانيا ل��دى تايالند م��ن أجل تس��هيل إجراءات اس��تخراج
التأش��يرة لألطف��ال بع��د أن أظه��رت الص��ور لحظ��ة إنقاذه��م ارت��داء أحده��م لقمي��ص
الميرينجي.
وأتمت فرق اإلنقاذ الثالثاء إجالء  12طفال ومدربهم عن كهف بشمال تايالند ،حيث
علق��وا عل��ى عم��ق  4كيلومت��رات منذ ال �ـ 23م��ن يونيو/حزيران الماضي بس��بب األمطار
الغزيرة.

انت��زع فرنان��دو جافيري��ا ال��ذي يخ��وض منافس��ات س��باق فرنس��ا للدراج��ات ألول م��رة،
ثاني فوز له بمرحلة ،عندما تفوق على كافة منافسيه في سباق السرعة األخير ،ضمن
المرحلة الرابعة والتي امتدت لمسافة  195كيلومترا من البول وحتى سارزو الثالثاء.
وب��دأ متس��ابق كوي��ك س��تيب فل��ورز ،انطالقت��ه قب��ل خ��ط النهاي��ة بمس��افة كبي��رة،
وضم��ن الف��وز بع��د ثاني س��باق س��رعة ليتفوق عل��ى بيتر س��اجان بطل العال��م واأللماني
اندريه جرايبل اللذين احتال المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وق��ال الكولومب��ي جافيري��ا «كن��ا نريد االنتظار حت��ى آخر لحظة لكي نش��ن هجومنا،
لكن األمر بدا في غاية الصعوبة ،انا سعيد حقا على أية حال”.
واحتفظ البلجيكي جريج فان أفرمات بصدارة الترتيب العام والقميص األصفر.
ويعني حلول ساجان في المركز الثاني ،أن المتسابق السلوفاكي احتفظ بالقميص
األخضر الخاص بترتيب النقاط لسباقات السرعة ،خلف جافيريا ،وقال ساجان صراحة
«إنه أسرع مني”.

رأسية أومتيتي تقود الديوك الفرنسية لنهائي املونديال

مصر تخطط الستضافة كأس العالم 2030

عب��ر المنتخ��ب الفرنس��ي إل��ى نهائي كأس
العال��م ،بع��د تغلب��ه عل��ى نظي��ره البلجيك��ي
به��دف دون رد بنص��ف نهائي البطولة ،وس��جل
ه��دف فرنس��ا صاموي��ل أومتيت��ي ف��ي الدقيقة
« »51من زمن اللقاء.
بدأ المنتخب البلجيكي المباراة بصورة جيدة
للغاي��ة بالس��يطرة عل��ى الكرة من أجل تس��جيل
هدف األسبقية ،وسط تحفظ دفاعي من نظيره
الفرنس��ي ولع��ب عل��ى الهجمات المرت��دة .ومنع
تيب��و كورت��وا ،ح��ارس بلجي��كا ،كيلي��ان مبابي
م��ن الحص��ول عل��ى تمريرة ب��ول بوجب��ا الرائعة
ف��ي ظه��ر المدافعين ،في هجم��ة مرتدة منظمة
للدي��وك ،ف��ي الدقيق��ة « »12م��ن زم��ن اللق��اء.
وجاءت أول فرصة خطيرة للمنتخب البلجيكي،
عندم��ا اس��تلم جن��اح تشيلس��ي ،إيدي��ن ه��ازارد،
عل��ى الجبه��ة اليس��رى ،الك��رة ،ف��ي ظ��ل غي��اب
دفاعي فرنس��ي ،لكنه س��دد بج��وار قائم الحارس
هوجو لوريس في الدقيقة «.”15
وباغ��ت بلي��ز ماتوي��دي ،متوس��ط مي��دان
يوفنت��وس ،تيب��و كورت��وا بتس��ديدة قوي��ة م��ن
خ��ارج منطقة الج��زاء ،في الدقيقة « ،»17لكن
حارس بلجيكا تصدى لها بسهولة.
وكاد إيدي��ن ه��ازارد أن يفتت��ح التس��جيل
لبلجي��كا ف��ي الدقيق��ة  »18بعدم��ا رواغ باف��ارد
من الجبهة اليس��رى وس��دد ،لكن رافاييل فاران
قام بدور لوريس بتحويل الكرة لركلة ركنية
برأس��ية .وتألق لوريس في التصدي لتس��ديدة
توب��ي ألدرفيريل��د ،م��ن داخل منطق��ة الجزاء،
وس��ط ارتب��اك دفاع��ي فرنس��ي ،لك��ن ح��ارس
توتنه��ام كان ف��ي الميع��اد ومن��ع المنتخ��ب
البلجيك��ي م��ن التق��دم ف��ي الدقيق��ة «،”21
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي.
وواص��ل المنتخ��ب البلجيكي الس��يطرة على

الك��رة ،وافتت��ح الش��وط الثان��ي برأس��ية م��ن
لوكاك��و بع��د عرضي��ة من فيتس��ل ،لكنها لم
تكن دقيقة من مهاجم مانشستر يونايتد.
بينم��ا اس��تمر المنتخ��ب الفرنس��ي ف��ي
اللع��ب على الهجم��ات وس��رعات مبابي وجيرو
وجريزم��ان .واس��تلم جي��رو تمري��رة رائع��ة م��ن
ماتوي��دي ف��ي الدقيق��ة « »50داخ��ل منطق��ة
الجزاء ،لكن كومباني منعه من التسديد.
وس��جل هدف فرنس��ا صاموي��ل أومتيتي ،في
الدقيق��ة « »51م��ن زم��ن اللق��اء ،م��ن رأس��ية،
بعدم��ا س��بق العم�لاق البلجيك��ي م��روان
فياليني.
وأه��در جي��رو فرص��ة تس��جيل اله��دف الثاني
بعدم��ا تمري��رة رائع��ة بالكع��ب م��ن كيلي��ان
مباب��ي ،بعدم��ا س��دد بص��ورة س��يئة ف��ي دف��اع
المنتخب البلجيكي في الدقيقة «.”54
وأض��اع كيف��ن دي بروي��ن فرص��ة معادل��ة
النتيج��ة لبلجي��كا ف��ي الدقيق��ة « »61عندم��ا
حص��ل عل��ى ك��رة عائ��دة م��ن رافائي��ل ف��اران
داخ��ل منطق��ة الج��زاء ،بعدم��ا س��دد برعون��ة
بكرة تصل بسهولة للوريس.
وكاد م��روان فيالين��ي أن يس��جل ه��دف
التع��ادل لبلجي��كا برأس��ية قوي��ة ف��ي الدقيق��ة
« »63بع��د عرضي��ة م��ن ميرتين��ز ،لكنه��ا م��رت
بجوار القائم بصورة قريبة للغاية.
ومن��ع لوري��س المنتخ��ب البلجيك��ي م��ن
التع��ادل ،بعدم��ا تص��دى لتس��ديدة صاروخي��ة
من فيتسل في الدقيقة « »80من زمن اللقاء.
وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة أنطوان
جريزم��ان ف��ي الدقيق��ة « ،»93وع��اد الح��ارس
مرة أخرى للتألق في التصدي النفراد توليسو
ف��ي الدقيق��ة « »96لينتهي اللقاء بفوز فرنس��ا
بهدف دون رد.

صفقة رونالدو تفاجئ نجوم الفريق
كش��فت تقاري��ر صحفي��ة إس��بانية الثالث��اء ع��ن موق��ف نج��وم ري��ال مدري��د ،م��ن رحي��ل
البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس اإليطالي.
وتقول صحيفة «ماركا» اإلسبانية ،إن نجوم ريال مدريد ،لم يصدقوا األنباء التي انتشرت
في الفترة األخيرة عن رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي ،وأن إعالن النادي عن
الصفقة الثالثاء شكل لهم مفاجأة مدوية.
وشددت الصحيفة على أنهم كانوا يتوقعون بقاء رونالدو مع الفريق الملكي ،في الموسم
المقبل ،في ظل دوره الكبير في حصد البطوالت .ورحل كريس��تيانو رونالدو بعد  9س��نوات
في ريال مدريد ،نحو يوفنتوس بعقد مدته  4سنوات.

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي عن نية مصر تنظيم نهائيات كأس
العال��م لك��رة القدم  ،2030ودورة األلع��اب األولمبية  ،2032وذلك ضمن خطة الوزارة لالرتقاء
بالرياض��ة .وأك��د أش��رف صبحي الثالث��اء ،أثناء اإلعالن عن اس��تراتيجية وخطة عمل وزارة
الرياضة واألهداف المس��تقبلية للرياضة المصرية ،نية المس��ؤولين تنظيم أكبر األحداث
الرياضي��ة ف��ي العال��م .وأعل��ن وزي��ر الرياض��ة عن وض��ع برنامج لرعاي��ة األبط��ال األولمبيين
خالل الدورات األولمبية حتى بطولة .2032
وأكد صبحي س��عيه لتحويل مراكز الش��باب إلى مراكز تخدم المجتمع لتنمية مهارات
الش��باب ،حيث س��تتضمن وحدات صحية وبرامج ثقافية وترفيهية وليس��ت مجرد مالعب أو
منشآت لتطوير قدرات الشباب المصري باإلضافة لرعاية واكتشاف الموهوبين.
وش��دد وزير الش��باب والرياضة المصري على أن الفترة المقبلة تحمل صعوبات وتحديات،
قائالُ :
«كلفت وزارة الش��باب والرياضة رس��م ًيا من الرئيس عبدالفتاح السيس��ي بالمس��اهمة
ف��ي البح��ث العلم��ي ،باإلضافة إلى تطوي��ر الخدمات والمراف��ق الرياضية وتطوير المنش��آت
الشبابية لمساعدة أبنائنا في تحقيق أحالمهم”.
يذك��ر أن منتخ��ب الفراعن��ة لم يس��تطع حصد أي نقطة خالل كأس العالم روس��يا 2018
وخسر مبارياته الـ  3أمام كل من األوروغواي وروسيا والسعودية على الترتيب.
وأث��ار خ��روج الفراعن��ة المبكر من البطولة خيب��ة أمل وانتقادات الش��ارع المصري ،علما أن
المنتخب المصري لم يشارك في نهائيات المونديال على مدار  28عاما.

الشغف الروسي يتراجع بعد توديع املونديال
م��ع خ��روج منتخبه��م الوطن��ي م��ن
كأس العال��م ،عل��ى ي��د كرواتي��ا ،ف��ي دور
الثماني��ة ،الس��بت الماض��ي ،ب��دأ اهتم��ام
ال��روس بالبطول��ة ،الت��ي تقام عل��ى أرضهم
في االنحسار.
وقال��ت س��يدة عرف��ت نفس��ها بأنه��ا
فاسيليس��ا م��ن س��مارا ،عب��ر حس��ابها عل��ى
موق��ع تويت��ر «انته��ت البطول��ة عن��د ه��ذه
النقط��ة .ال ج��دوى م��ن متابع��ة كأس
العالم بعد اآلن”.
وف��ي تدوين��ة منتش��رة عل��ى وس��ائل
التواص��ل االجتماع��ي الروس��ية ،تم��ت
مقارن��ة الف��رق المتبقي��ة ف��ي البطول��ة
بالضيوف الذين يس��تمرون ف��ي حفل ،بعد
أن يخلد المستضيف للنوم.
وق��ال س��يرجي تش��يريفكو ،وه��و أح��د
مش��جعي روس��يا «ب��دأت األم��ور ته��دأ.
االهتمام تراجع .تجاوزنا الحدث الرئيسي
وه��و ف��وز روس��يا” ،وأض��اف مؤك��دا أن��ه
س��يتابع بقي��ة المباري��ات «لك��ن الجمي��ع
سعداء بما حققناه”.

وتاب��ع ال��روس ،نج��اح المنتخ��ب الوطني
الذي بلغ دور الثمانية رغم أنه بدأ البطولة
وهو األقل تصنيفا بين الفرق المشاركة.
وقال  68بالمئة من الروس ،الذين شملهم
اس��تطالع رأي أجراه مركز دراس��ات الرأي
الع��ام الروس��ي ،إنه��م ش��اهدوا المباراة ضد
كرواتي��ا ،بينم��ا أظهرت بيان��ات من ميديا
سكوب ،أن المباراة اجتذبت أعداد مشاهدة
مماثل��ة لكلم��ة الرئيس الروس��ي فالديمير
بوتي��ن ف��ي بداي��ة الع��ام الجدي��د ،وه��و من
البرام��ج األعل��ى مش��اهدة ف��ي المعتاد في
روسيا.
وتجم��ع عش��رات اآلالف م��ن ال��روس ف��ي
موسكو ،األحد الماضي ،لتشجيع منتخب
بالده��م بع��د الهزيم��ة أم��ام كرواتي��ا
بركالت الترجيح.
وقال ستانيس�لاف تشيرتشيس��وف مدرب
روس��يا ف��ي برنامج تلفزيون��ي ،إنه لن يتابع
البطول��ة لكن��ه سيس��اند بلجي��كا الت��ي
يحتفظ بعالقة ودية مع مدربها اإلس��باني
روبرتو مارتينيز.
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إيران  ..تدشنی  600مشروع ریاضي قريبا
أعلن وزیر الریاضة والشباب االیراني
مس��عود س��لطاني ف��ر أن هنال��ك االن
ف��ي مختل��ف انح��اء البالد نح��و  4االف
مش��روع ریاض��ی قی��د التنفی��ذ وس��یتم
اكم��ال وتدش��ین  600منها خالل العام
االیران��ي الجاري (ینتهي  20اذار/مارس
.)2019
وخ�لال لقائ��ه محاف��ظ هرم��زكان
جن��وب ای��ران الثالث��اء ب ّي��ن س��لطاني
ف��ر أن الحكوم��ة تول��ي اهتمام��ا خاص��ا
لقط��اع الریاض��ة والش��باب وق��د ت��م
تنفی��ذ اج��راءات جی��دة ف��ي مس��ار
توفی��ر االمكانی��ات لمختل��ف االلع��اب
الریاضیة على المستویین الجماهیري
والبطولي.
وف��ي جان��ب اخ��ر م��ن تصریح��ه ن��وه

ال��ى أن اي��ران ستش��ارك بص��ورة واس��عة
ف��ي دورة االلع��اب االس��یویة القادم��ة
ف��ي جاكرت��ا ،الفت��ا الى أن المش��اركة
النس��ویة فیها س��تكون اوس��ع مما س��بق،
معرب��ا ع��ن امل��ه بتحقی��ق نتائ��ج جیدة
تلیق بسمعة الریاضة االیرانیة.

في لقاء ودي ..

برسبوليس االيراني يتعادل مع لوكوموتيف زغرب الكرواتي

تع��ادل ن��ادي برس��بوليس االيران��ي
م��ع لوكوموتي��ف زغ��رب الكروات��ي 1-1
امس الثالثاء وذلك في اطار معس��كره
التحضيري في كرواتيا.
س��جل برس��بوليس هدف��ه في الش��وط
االول عب��ر مهاجم��ه وه��داف ال��دوري
االيران��ي الممت��از عل��ي علي ب��ور ،وأدرك
لوكوموتي��ف زغرب التعادل عبر ضربة
جزاء في الشوط الثاني.

بذل��ك اختت��م برس��بوليس مباريات��ه
ف��ي معس��كر كرواتي��ا ،تحضي��را لخوض
رحل��ة الدف��اع عن لق��ب ال��دوري االيراني،
حيث حقق فوزين وتعادال وخسارة واحدة
خالله ،ويعود الى طهران اليوم الخميس.
يذك��ر أن برس��بوليس طه��ران س��يواجه
ج��اره وغريم��ه التقلي��دي اس��تقالل عل��ى
س��تاد «آزادي»  20يوليو/تم��وز  ،2018ف��ي
اطار كأس السوبر االيرانية.

«اميد ابراهيمي» ينضم لنادي االهلي القطري
تعاقد اميد ابراهيمي العب وس��ط نادي اس��تقالل طهران لكرة القدم رس��ميا مع
نادي االهلي القطري.
عق��د االنتق��ال اب��رم الثالث��اء ف��ي قط��ر لينض��م ابراهيم��ي ل��دوري النج��وم لمدة
موس��م واح��د ،يش��ار ال��ى أن ابراهيمي ش��ارك مع منتخ��ب ايران ف��ي نهائيات كأس
العالم  2018في روسيا.

أنس جابر تتقدم في بطولة بودابست
تأهل��ت الالعب��ة التونس��ية أن��س
جاب��ر الثالث��اء ،إل��ى ال��دور الثان��ي
لبطولة بودابست المجرية للتنس.
وف��ازت الالعب��ة التونس��ية عل��ى
داليال جاكوبوفيتش المصنفة 92
عالمي��ا بمجموعتين دون رد بعد 57
دقيق��ة فق��ط م��ن اللع��ب بواقع 2-6
و.2-6
وس��تواجه أن��س جاب��ر المصنف��ة
حالي��ا  125عالمي��ا ف��ي ال��دور
الثان��ي العب��ة الجب��ل األس��ود دان��كا
كوفينيتش المصنفة  117عالميا.

مدرب روسيا :حالفنا الحظ بإصابة محمد صالح
كشف مدرب منتخب روسيا ،ستانيسالف
تشيرتشيس��وف ،بأن��ه س��افر خصيص��ا
لحض��ور بعض المباريات بمش��اركة النجم
المص��ري محم��د ص�لاح ،وأن الحظ حالف
منتخب��ه ك��ون الالع��ب تلق��ى إصابة خالل
نهائي دوري األبطال.
وج��اءت تصريح��ات ستانيس�لاف
تشيرتشيس��وف خ�لال مقابل��ة خاص��ة م��ع
قن��اة  ،RTأدل��ى به��ا ح��ول بطول��ة كأس
العالم لكرة القدم  ،2018المقامة حاليا في
روسيا ،وفيما يلي فحوى المقابلة:
سؤال  -الس��يد ستانيسالف سالموفيتش،
مرحب��ا بك��م ،كما تعلم� َ
�ون فهذه ه��ي المر ُة
العالم لكر ِة
كأس
تاريخ بطول � ِة
األول��ى في
ِ
ِ
الق��دم الت��ي ُتش�ِ ُ
�ات
�ارك فيه��ا أربع � ُة منتخب� ٍ
عربي��ة ،وق��د واجهت��م منتخب ْي� ِ�ن منه��ا ف��ي
مرحل ِة المجموعات ،فكيف تق ّيمون مستوى
المنتخبات األربعة؟
هذه
ِ
ج��واب  -يكم��ن األم��ر ف��ي أن��ه ل��و أنن��ا ل��م
نلع��ب مع هذه الفرق لما علمنا عن قدراتها
به��ذه الدق��ة .ويمكنن��ي أن أؤك��د لك��م ب��أن
إمكاناته��م كبي��رة ج��دا .ألن الجمي��ع
يلعب��ون بتقني��ة ومد ّربون بش��كل جي��د .فإذا
م��ا أخذن��ا اإلحصائي��ات بالحس��بان ف��كان
منتخ��ب الس��عودية ،ال أع��رف إن كان

الي��وم كذل��ك ،لكن��ه كان الس��ادس أو
الس��ابع م��ن حي��ث الس��يطرة عل��ى الك��رة.
وه��ذا بح��د ذات��ه يتح��دث ع��ن أن الفري��ق
يح��ب لع��ب ك��رة القدم وق��ادر عل��ى اللعب.
كونن��ا تمكن��ا م��ن إيج��اد «التري��اق» ض��د
ه��ذا الفري��ق ،فه��ذا أم��ر آخ��ر .فق��د أدركنا
تمام��ا ما الذي علين��ا فعله لذلك انتصرنا
علي��ه .وباعتب��ار أنها كان��ت المباراة األولى
فإنن��ا كن��ا على أهبة االس��تعداد أكثر من
الع��رب .أم��ا فيما يخص مصر ،وبالمناس��بة
مدرب��ا كال الفريقين الس��عودي والمصري
أجنبي��ان :بيت��زي وكوب��ر ،وه��ذا بالطب��ع
يت��رك أث��ره الخ��اص فاالنضب��اط مختل��ف
ومس��توى التدريب مختلف .ومنتخب مصر
منتخ��ب ق��وي بالفع��ل ومعظ��م رياضيي��ه
يلعب��ون ف��ي الن��وادي اإلنكليزي��ة .طبعا هنا
ال نقصد محمد صالح ،فهو مس��ألة أخرى.
وبالتال��ي يمك��ن الق��ول ب��أن ك��رة الق��دم
العربي��ة ب��دأت بالتط��ور ،فل��و أن الالعبي��ن
كم��ا ف��ي المنتخ��ب الس��عودي ذهب��وا إل��ى
إس��بانيا للمش��اركة ف��ي بطول��ة العال��م
وبدأوا يش��اركون خ��ارج بالدهم مع األندية
المرموق��ة ،ف��إن ال��دول العربي��ة يمكنه��ا أن
تحس��ن م��ن مس��تواها كم��ا ه��و الح��ال في
الدول األفريقية.

