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في منافسات اليوم االول

ايران تحصد  4ميداليات في بطولة شباب العالم بالووشو
اح��رز منتخ��ب ش��باب اي��ران للووش��و 4
ميداليات 3 ،منها فضية وواحدة برونزية ،في
الي��وم االول لمنافس��ات بطولة ش��باب العالم
للووشو في فئة التالو.
فف��ي فئة التالو نظام «ن��ان غوين» (العصا
الجنوب��ي) تقل��د مه��دي خان��ي الميدالي��ة
الفضي��ة للفئ��ة العمري��ة ( 12ال��ى  15عام��ا
فتيان) بحصوله على  8.92نقطة.
وف��ي فئ��ة التال��و نظ��ام «داو ش��و» (الس��يف
العري��ض) ف��ازت فاطم��ة جزين��ي بالميدالية
الفضي��ة للفئ��ة العمري��ة ( 12ال��ى  15عام��ا
فتيات) بحصولها على  9.10نقطة.
وف��ي الفئ��ة ذاته��ا نظام «ن��ان غوي��ن» فازت
مين��ا بناه��ي بالميدالي��ة الفضي��ة للفئ��ة
العمرية ( 15الى  18عاما فتيات) ،بحصولها
على  9.20نقطة.
وف��ي نف��س الفئ��ة نظ��ام «ن��ان غوي��ن» ن��ال
محم��د عل��ي مجي��ري الميدالي��ة البرونزي��ة
للفئ��ة العمرية ( 15الى  18فتيان) ،بحصوله
على  9.30نقطة.
وقد انطلقت بطولة ش��باب العالم للووش��و
في نسختها السابعة في العاصمة البرازيلية
برازيلي��ا يوم الخميس بمش��اركة  400العب
والعب��ة م��ن  45دول��ة وتس��تمر منافس��ات
البطولة الى يوم غد االحد.

الدوري املمتاز بكرة القدم في دورته الـ()18

 26تموز ..موعد ًا النطالق املاراثون االيراني الكروي لهذا العام

اعلن��ت لجن��ة المباري��ات بمنظم��ة الدوري
األيران��ي الممت��از بك��رة الق��دم ع��ن موع��د

مباري��ات األس��بوع األول لل��دوري االيران��ي
الممت��از ف��ي دورته الـ( )18وع��ن مكان اثنتين
من المباريات.
وق��ال رئيس المنظمة س��عيد فتاحي ،حول
مباري��ات ال��دوري الممت��از  ،2019/2018بان��ه
تم اع��داد الجدول الكام��ل للمباريات ،ونظراً
لع��دم اكتمال إعداد بعض المالعب المقرر
ان تس��تضيف المباريات ،فسوف يتم األعالن
عن الجدول يوم غد االحد.
وأضاف :بطبيعة الحال سوف يتم قبل الموعد
ببضع��ة اي��ام األعالن عب��ر الهاتف ع��ن البرنامج

طاقم التحكيم االيراني يقود مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع

مونديال روسيا  .. 2018سيختتم بصافرة
البروفيسور االرجنتيني بيتانا كما بدأ
س��يدير الحكم األرجنتيني نيستور
بيتان��ا المب��اراة النهائي��ة لبطول��ة
كأس العال��م لك��رة الق��دم «روس��يا
 ،»2018الت��ي س��تجمع منتخب��ي
كرواتي��ا وفرنس��ا ،األح��د المقب��ل،
على ملعب «لوجينكي» في موسكو.
وأدار بيتان��ا ،البال��غ م��ن العم��ر 43
عام��ا ،ويحم��ل الش��ارة الدولي��ة من��ذ
س��نة  ،2010أربع مباريات في النسخة
الحالي��ة للبطول��ة ،بداي��ة بالمب��اراة
االفتتاحية التي جمعت بين منتخبي
روس��يا والس��عودية ،إضاف��ة إل��ى مواجه��ة
المكس��يك والس��ويد ،في دور المجموعات،
ومباراتي كرواتيا والدنمارك ،وفرنسا ضد
األوروغواي في األدوار اإلقصائية.
ويعتب��ر بيتان��ا ،البروفيس��ور ف��ي التربي��ة
البدني��ة ،الحك��م األرجنتين��ي الثان��ي الذي
ش��ارك مرتي��ن ف��ي نهائي��ات كأس العال��م،
بع��د مواطنه نوربيرت��و كويريزا ،الذي أدار
بع��ض مباري��ات نس��ختي ( 1970و.)1978
كم��ا أن��ه األرجنتيني الثاني الذي س��يدير
مب��اراة نهائي��ة ل��كأس العال��م ،بع��د مواطنه
هوراس��يو إيليزون��دو ،ال��ذي ضب��ط إيق��اع
موندي��ال ألماني��ا  ،2006بي��ن منتخب��ي
إيطاليا وفرنسا.
م��ن جه��ة أخ��رى اخت��ارت لجن��ة الح��كام
باالتح��اد الدول��ي لكرة الق��دم (فيفا) طاقم
تحكي��م ايران��ي بقي��ادة عل��ي رض��ا فغان��ي
الدارة مب��اراة تحدي��د المركزي��ن الثال��ث

والرابع في بطولة كأس العالم في روس��يا
 2018والت��ي تج��ري الي��وم الس��بت بي��ن
منتخبي انجلترا وبلجيكا.
ويس��اعد فغان��ي ف��ي تحكيم ه��ذه المباراة
الحكمان المس��اعدان ،علي رضا س��خندان،
ومحمد رضا منصوري.
يذك��ر ان طاق��م التحكي��م االيران��ي ف��ي
موندي��ال روس��يا ق��اد مباري��ات (الماني��ا
والمكس��يك)( ،البرازيل وصربيا) و(فرنسا
واالرجنتين).
وكان فغان��ي ق��د ش��ارك ف��ي تحكي��م
مباري��ات موندي��ال البرازي��ل  ، 2014بصف��ة
حكم رابع.
كما ش��ارك فغاني بالتحكيم في العديد
م��ن المباري��ات عل��ى الصعيدي��ن الق��اري
والعالم��ي ،وم��ن ث��م ش��ارك بالتحكي��م ف��ي
بطول��ة العال��م المصغ��رة للمنتخب��ات
واهمه��ا المب��اراة النهائي��ة الت��ي ج��رت بي��ن
المانيا وتشيلي.

للنوادي ،ويعلن لعامة الناس كما يلي:
األس��بوع األول :االحتف��ال ب��والدة االم��ام
الرضا(ع) وبأسبوع (الكرامة)
الخميس  26تموز:
بديدة مشهد  -برسبوليس طهران ،الساعة
 20.45في ملعب األمام الرضا(ع) مشهد
س��ايبا طه��ران  -س��بيد رود رش��ت الس��اعة
 20.45في ملعب باس قوامين /طهران
نس��اجي مازن��دران  -ذوب اه��ن اصفه��ان
الساعة  20.45الملعب يعلن عنه الحقا
فوالد خوزستان  -بارس جنوبي جم الساعة

 20.45في ملعب غدير اهواز /خوزستان.
الجمعة  27تموز:
كسترش فوالد تبريز  -استقالل خوزستان
الساعة 00ر 20في ملعب بنيان ديزل تبريز
ف��والذ مبارك��ة س��باهان  -صنع��ت نف��ت
آبادان الس��اعة 45ر 20في ملعب نقش جهان/
اصفهان
نفت مسجد سليمان  -تراكتور سازي تبريز
الساعة 45ر 20الملعب (يعلن عنه الحقا)
اس��تقالل طه��ران  -بي��كان الس��اعة 45ر 20ف��ي
ملعب آزادي  /طهران.

ايران تستضيف بطولة العالم للكونغ فو
اعل��ن رئي��س االتح��اد
االيراني للكون��غ فو وااللعاب
القتالي��ة رض��ا حي��دري ب��ان
ايران س��تنظم بطول��ة العالم
للكونغ فو وااللعاب القتالية.
وف��ي تص��رح ادلى ب��ه حيدري
الخمي��س خ�لال مراس��م
افتت��اح ال��دورة  13لمنافس��ات
الكونغ فو وااللع��اب القتالية
النتخ��اب اعض��اء المنتخ��ب
الوطن��ي ،والت��ي تج��ري
بمدين��ة ك��رج مرك��ز
محافظ��ة الب��رز غ��رب طه��ران ،قال حيدري ،ان بطولة العالم للكونغ فو س��تجري باس��تضافة
بالدن��ا ،واض��اف ،ان  7محافظ��ات في الب�لاد تقدمت بطلبات لتنظيم الدورة .ولم يش��ر رئيس
االتحاد االيراني للكونغ فو وااللعاب القتالية الى موعد اقامة بطولة العالم لهذه اللعبة.

تغييرات في اإلدارة التقنية لفريق مرسيدس
أعلن فريق مرسيدس ،بطل العالم لسباقات الفورموال  1للسيارات،عن تغييرات في اإلدارة
التقني��ة ،إذ س��ينتقل ال��دو كوس��تا مدي��ر قطاع المهندس��ين ،إلى دور استش��اري في الموس��م
المقبل .وقال الفريق في بيان ،إن مارك إيليس مدير األداء ،سيترك منصبه الحالي ويحصل
على عطلة ،بداية من منتصف  ،2019على أن يكون لويك سيرا بدال منه.
وانض��م كوس��تا إل��ى مرس��يدس ف��ي  ،2011قادم��ا من في��راري ،وعمل كمدي��ر تقني ،ولعب
المسؤول اإليطالي دورا كبيرا في فوز الفريق بآخر  4ألقاب للصانعين ومثلها للسائقين.
وأشار مرسيدس إلى أن كوستا يريد قضاء المزيد من الوقت ،مع عائلته في ايطاليا.
وس��يصبح ج��ون أوي��ن ،رئيس قس��م التصمي��م ،أحد أعض��اء مجموعة الهندس��ة ،تحت قيادة
جيمس أليسون المدير التقني.
وق��ال توت��و فول��ف ،رئيس مرس��يدس ف��ي بيان «هذه لحظ��ة كبيرة لفريقن��ا وفرصة هائلة.
قلن��ا ف��ي العدي��د م��ن الم��رات أن��ه ال يمكن تجمي��د منظمة ناجح��ة .هذا هيكل متح��رك وأنا
فخور بنجاحنا في نقل المسؤولية إلى الجيل المقبل من القائدين داخل الفريق».
ويتناف��س مرس��يدس ض��د فيراري ،على لقبي الموس��م الحالي ،إذ يتف��وق الفريق اإليطالي
بفارق  20نقطة في صدارة بطولة الصانعين ،فيما يبتعد س��ائقه األلماني سيباس��تيان فيتل
في مقدمة بطولة السائقين بفارق  8نقاط عن لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

رسميا ..الفيفا يعلن النتائج النهائية
لفحص املنشطات في مونديال روسيا
أعل��ن االتح��اد الدول��ي لك��رة القدم (فيف��ا) ،الخميس ،أن
تحاليل كافة اختبارات المنشطات التي جرت قبل وخالل
البطولة أتت نتائجها سلبية.
وكش��ف الفيف��ا أن برنام��ج االختب��ارات ال��ذي ت��م اتباعه
هذا العام هو األكبر على اإلطالق في تاريخ كأس العالم.
وأوضح االتحاد الدولي للكرة أنه حال التعرف على هوية
كاف��ة المنتخب��ات المتأهل��ة للبطول��ة ،وضع خط��ة توزيع
لالختب��ارات بن��اء عل��ى تحلي��ل لمخاط��ر المنش��طات ف��ي
كرة القدم .وتم إرسال هذه الخطة إلى الوكالة العالمية
لمكافحة المنشطات ،التي وافقت عليها.
وتشمل هذه الخطة برنامجا ديناميكيا إلجراء االختبارات
ويعتمد على المعلومات والمعطيات التي يتم جمعها.
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وق��د وض��ع الفيفا مجموعة مبدئي��ة مكوّنة من أكثر من
 1500الع��ب مرش��ح للمش��اركة ف��ي كأس العال��م 2018

ف��ي روس��يا .وباإلضاف��ة إل��ى ه��ذه االختب��ارات الت��ي أجرتها
المنظم��ة ،ت��م التواص��ل م��ع هيئ��ات مكافح��ة المنش��طات
عل��ى مس��توى االتح��ادات الوطنية والقاري��ة المعنية لطلب
مساعدتها في إجراء االختبارات لالعبين قبل البطولة.
وس��مح ه��ذا التع��اون م��ع وكاالت أخ��رى بتكثي��ف ع��دد
االختبارات التي تمت لالعبين المشاركين.
وذل��ك بإج��راء اختب��ارات عل��ى كاف��ة الالعبي��ن
المش��اركين ،في مونديال روس��يا  ،2018دون إخطار مسبق
وذل��ك قب��ل انط�لاق البطول��ة ،باإلضاف��ة إل��ى اختب��ارات
ممنهج��ة تم��ت خ�لال البطول��ة ،س��واء كان ذل��ك عق��ب
المباري��ات أو ف��ي أي��ام االس��تراحة .وبه��دف ضم��ان تطبي��ق
البرنام��ج بأفض��ل ج��دوى ممكن��ة وبن��اء عل��ى المعلوم��ات
وتحليله��ا ،كان��ت نس��بة  90ف��ي المئ��ة م��ن االختب��ارات
مستهدفة ،وذلك بناء على عدد من المعايير ،بما في ذلك
توصيات وحدة إدارة جوازات السفر البيولوجية ،واإلصابات
المحتمل��ة لالعبي��ن وبيانات األداء وتاريخ االختبارات التي
أجريت على الالعبين.

االيراني «نويد يزداني» يحرز الفضية ببطولة العالم لرياضة القوة

تقل��د االيران��ي «نوي��د يزدان��ي»
الميدالي��ة الفضي��ة بالنس��خة الثالث��ة
لبطول��ة العال��م لطلب��ة الجامع��ات
لرياض��ة الق��وة «باورليفتن��غ» المقامة
بالتش��يك .ون��ال يزدان��ي الفضي��ة
بمنافس��ات  74كغ��م للباورليفتنغ (من

رياض��ات رف��ع االثقال) ،اث��ر رفعه 187.5
كغ��م ف��ي حرك��ة القرفص��اء و155
كغم في حركة «بنش برس».
وبـ «الرفعة المميتة» حصل «يزداني»
عل��ى  592.5نقط��ة في الحرك��ة االولى
 250كغم وحل خامسا.

مشير ًا بأن اداء املنتخب االيراني كان باهر ًا

مسؤول روسي :على اميركا تعلم كرة القدم اوال بدال عن
التشكيك بقدرة روسيا على استضافة املونديال
صرح مساعد وزير االتصاالت الروسي
«الكس��ي كنستانتينوفيتش ولين» بان
امي��ركا التي ش��ككت واب��دت الهواجس
باس��تمرار تج��اه ق��درة روس��يا عل��ى
اس��تضافة كأس العال��م ،ينبغ��ي عليها
اوال تعل��م ك��رة الق��دم وم��ن ث��م اب��داء
الرأي حول هذه اللعبة الرياضية.
وخ�لال المؤتم��ر الصحف��ي لمس��اعد
وزي��ر االتص��االت الروس��ي ال��ذي ي��زور
طه��ران عل��ى راس وف��د اعالم��ي وف��ي
ال��رد عل��ى س��ؤال لمراس��ل «ارن��ا» ح��ول
الدعاي��ات الس��لبية الت��ي بثتها اميركا
وبع��ض ال��دول االوروبية في التش��كيك
بق��درة روس��يا عل��ى اس��تضافة كاس
العال��م قال ،انه نظ��را الن االميركيين
غي��ر متقدمي��ن ف��ي ك��رة الق��دم فق��د
س��عوا الث��ارة اجواء اعالمية ضد روس��يا
اال انهم فشلوا في مسعاهم هذا.
واض��اف ،ان انتقادات بريطانيا كانت
ناجم��ة ع��ن فش��ل لن��دن ف��ي اس��تضافة
بطول��ة كاس العالم ف��ي التنافس امام
روس��يا ويب��دو انه كان م��ن الطبيعي ان

يثيروا اجواء اعالمية ضدنا.
وتاب��ع قائ�لا ،لق��د ش��هدنا مج��يء
الماليي��ن من المش��جعين م��ن مختلف
دول العال��م ال��ى روس��يا ول��م تح��دث اي
مش��كلة س��واء م��ن الناحي��ة االمني��ة او
غير ذلك.
وحول اداء المنتخب الوطني االيراني
ف��ي الموندي��ال ق��ال ،ان الكثي��ر م��ن
المشجعين االيرانيين جاؤوا الى روسيا
وق��دم المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي اداء
باهرا ،حيث نشعر بالسرور ازاء ذلك.

الفيفا يعلن موعد توزيع جوائز كأس العالم
أعل��ن االتح��اد الدول��ي لك��رة الق��دم
«فيف��ا» ع��ن موعد توزي��ع جوائز بطولة
كأس العال��م المقام��ة ف��ي روس��يا،
وتختتم منافساتها ،غدا األحد.
ووف ًق��ا لصحيفة «ماركا» اإلس��بانية
فإن الفيفا س��يقوم بتوزي��ع جائزة الكرة
الذهبية ،ألحس��ن الع��ب في المونديال،
عق��ب انتهاء المب��اراة النهائية للبطولة
بين فرنسا وكرواتيا.
وعل��ى الرغ��م م��ن ع��دم نش��ر الفيف��ا
ألي أس��ماء لالعبي��ن المرش��حين ،إال
أن��ه وفق��ا للصح��ف المتخصص��ة ،يع��د
كل م��ن كيلي��ان مباب��ي وأنط��وان
جريزم��ان ،نجم��ي منتخ��ب فرنس��ا،
ولوكا مودريتش ،قائد كرواتيا ،األبرز
لدخول دائرة المرشحين.
وكون الفيفا لجنة الختيار الالعبين
المرش��حين ،حي��ث تض��م  5أعض��اء
وه��م الهولن��دي مارك��و ف��ان باس��تن

(رئي��س اللجن��ة) ،بجان��ب البرازيل��ي
كارل��وس ألبيرت��و بري��را ،والصرب��ي
ب��ورا ميلوتينوفيت��ش ،والنيجي��ري
إيمانويل أمونيكي ،واإلس��كتلندي أندي
روكسبورج.
وس��يتنافس عل��ى جائ��زة أفض��ل العب
ش��اب ،موالي��د م��ا بعد  1يناي��ر /كانون
الثاني من ع��ام  ،1997باإلضافة لجائزة
أفض��ل ح��ارس مرم��ى ،والتي ل��ن يعتمد
فيه��ا فق��ط عل��ى الح��ارس األق��ل تلقي��ا
لأله��داف .كم��ا س��يتم من��ح جائ��زة
الح��ذاء الذهب��ي ،ألكث��ر الع��ب إحرازا
لأله��داف ،والت��ي يتناف��س عليه��ا هاري
كي��ن مهاج��م إنجلت��را ،صاح��ب ال �ـ 6
أه��داف ،وروميل��و لوكاك��و ،مهاج��م
بلجيكا ،صاحب الـ  4أهداف.
وف��ي حال��ة التعادل في ع��دد األهداف
بي��ن أكث��ر من الع��ب ،س��يتم االحتكام
إلى معيار األكثر صناعة لألهداف.

عقب الفوز على إنجلترا

رئيسة كرواتيا تعبر عن مشاعرها بتغريدة «عاطفية»
أش��ادت رئيس��ة كرواتي��ا ،كولين��دا
غراب��ار كيتاروفيت��ش ،بتغري��دة
«عاطفي��ة» باإلنج��از التاريخ��ي ال��ذي
حقق��ه منتخ��ب بالده��ا بتأهل��ه إل��ى
نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم
 ،2018المقامة حاليا في روسيا.
غراب��ار
كولين��دا
وكتب��ت
كيتاروفيت��ش ،عبر حس��ابها الرس��مي
عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماع��ي
«فيس��بوك» ،عق��ب المب��اراة« :ش��عبي،
هذا ممك��ن! برافو للناريين ،برافو لكل
المشجعين .كرواتيا في النهائي».
ووص��ل منتخب كرواتي��ا «الناريون»
ألول م��رة في تاريخه إلى نهائي بطولة
كأس العال��م  ،2018عق��ب ف��وزه عل��ى
نظي��ره اإلنجلي��زي «األس��ود الثالثة»،
بهدفي��ن مقاب��ل ه��دف واح��د ،بع��د
تمدي��د المب��اراة الت��ي أقيم��ت عل��ى ملع��ب
«لوجنيكي» في العاصمة موسكو.
وض��رب منتخ��ب كرواتي��ا موع��دا ف��ي

النهائ��ي ،ي��وم األح��د المقب��ل ،عل��ى ملع��ب
«لوجنيك��ي» ،م��ع نظي��ره الفرنس��ي ،ال��ذي
تغل��ب ب��دوره على نظي��ره البلجيكي بهدفين
من دون رد ،في الدور قبل النهائي.

