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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5978

بحصولها على 51ميدالية ذهبية و  42فضية و  43برونزية

الريجاني يهنئ بفوز ايران باملركز الثالث في االلعاب البارا املبية اآلسيوية

وج��ه رئي��س مجل��س الش��ورى االس�لامي
رس��الة تهنئ��ة بحص��ول اي��ران عل��ى المرك��ز
الثالث في المس��ابقات البارا المبية اآلس��يوية
في اندونيسيا جاء فيها› انكم ايها الرياضيون
االبط��ال اس��تطعتم وبجهدك��م ومثبارتك��م

والت��وكل عل��ى اهلل عزوج��ل وبالتف��وق عل��ى
منافسيكم ان تكونوا رسل االنتصار والفوز .
وج��اء ف��ي برقي��ة التهنئ��ة ان النج��اح القي��م
والرائ��ع ال��ذي حققت��ه البعث��ة الرياضي��ة
االيرانية في المسابقات البارالمبية االسيوية

بمشاركة أكبر وأعرق الشركات احمللية واالجنبية

إفتتاح معرض طهران الدولي للمعدات الرياضية

افتت��ح المع��رض الدول��ي الس��ابع عش��ر
لمعدات واالت اللياقة البدنية والرياضة يوم
السبت في مركز المعارض الدولي بطهران
بحض��ور وزي��ر الرياض��ة والش��باب مس��عود
سلطاني.
و يه��دف المع��رض ،ال��ذي يق��ام ال��ى16
أكتوب��ر ف��ي المق��ر الدائم لمع��رض طهران
الدول��ي ،إل��ى تطوي��ر وتوس��يع العدي��د م��ن
الف��روع الرياضي��ة في البالد ،وتش��ارك أكبر
وأع��رق الش��ركات والمصان��ع والمنتجي��ن
المحليي��ن واالجان��ب لأللع��اب الرياضي��ة
م��ن الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية وبعض
الدول الرائدة في العالم بالمعرض.

وت��م تنظي��م المع��رض
بالتع��اون م��ع وزارة الرياض��ة
والش��باب واتح��اد المصنعي��ن
وبائعي السلع الرياضية ورابطة
مصنعي المعدات الرياضية في
الب�لاد ،باإلضافة إلى ش��ركات
التصني��ع المحلي��ة واألجنبي��ة
واالتحادات الرياضية واإلدارات
الرياضي��ة ف��ي المحافظ��ات،
وتش��ارك األندي��ة الرياضية في
البالد ف��ي تحدي��د احتياجاتها
وتوقعاتها من خالل المشاركة
البناءة مع الش��ركاء وأصحاب
الصناع��ة من أجل توفير المزيد من الفرص
التجارية لهؤالء المشاركين.
وتع��رض مجموع��ة متنوع��ة م��ن المع��دات
الرياضي��ة ومع��دات اللياق��ة البدني��ة
والمكم�لات الرياضي��ة والمالب��س الرياضية
والرياض��ات المائية وتس��لق الجبال والتنس
وكرة الريشة في المعرض.
دع��م المنتج��ات المحلي��ة و ‹الس��لع
اإليراني��ة› إل��ى جان��ب تقديم وع��رض أحدث
اإلنجازات العالمية ،أحد األهداف الرئيسية
لعق��د جمي��ع المع��ارض الدولي��ة ال �ـ 16
للرياضة والمعدات الرياضية.

أسرع رجل في العالم يسجل
أول أهدافه الكروية

معاقبة نورمحمدوف ومغريغور
بعد «معركة» الس فيغاس

س��جل العداء الجامايكي أوس��ين بولت
أول هدفين في مس��يرته االحترافية بكرة
الق��دم ،ف��ي أول مب��اراة كامل��ة يخوضها
م��ع فريق��ه األس��ترالي س��نترال كوس��ت
مارينرز ،الجمعة.
وس��اهم الع��داء األس��طوري باالنتص��ار
العريض لفريق سنترال كوست مارينرز
عل��ى ماكارث��ر س��اوث ويس��ت يونايت��د
بنتيج��ة  ،0-4ف��ي مب��اراة اس��تعدادية قبل
انطالق الموسم الجديد.
وكت��ب بول��ت بع��د اللق��اء عل��ى
حس��اباته الش��خصية بوس��ائل التواص��ل
االجتماع��ي« :األحالم تصبح حقيقة مع
العمل الشاق».
ويخ��وض البط��ل األولمب��ي فت��رة
«تجريبي��ة» م��ع الفري��ق األس��ترالي،
يطمح فيها لالنطالق بمسيرته كالعب
كرة قدم ،بعد اعتزاله ألعاب القوى.
ولم يخف بولت ميزاته بالعدو الس��ريع
عندما تفوق بسرعته على مدافع الفريق
الخصم ،قبل أن يسدد بيسراه كرة قوية
لتعانق الشباك ،وتعلن عن هدفه األول.
وانطلق بولت بعدها لالحتفال بنفس
طريقته التي اشتهر بها في األولمبياد،
وهي رفع يديه على ش��كل «البرق» نحو
الس��ماء .يش��ار إل��ى أن بول��ت يحم��ل
الرقمي��ن العالميين لس��باقي  100و200
متر عدوا.

ق��ررت اللجن��ة الرياضي��ة بوالي��ة نيف��ادا
األميركي��ة معاقب��ة المقاتلي��ن الروس��ي حبيب
نورمحم��دوف واإليرلن��دي كون��ور مغريغ��ور
باإليق��اف المؤق��ت حت��ى ص��دور ق��رار بش��أنهما،
بع��د نزالهم��ا الذي ش��هد أحداث ش��غب األس��بوع
الماضي في الس فيغاس.
وس��يتم إيقاف المقاتلين لمدة  10أيام ،من 15
إل��ى  25أكتوب��ر الج��اري ،بانتظار ص��دور القرار
النهائ��ي بش��أنهما في  24أكتوب��ر الجاري ،وفقا
لموقع «أي أس بي أن».
وقال الموقع إن نورمحمدوف لم يتقاض حتى
اآلن المبل��غ المخص��ص ل��ه م��ن ن��زال الفن��ون
القتالي��ة المختلط��ة ،ال��ذي يص��ل إل��ى مليون��ي
دوالر ،بينم��ا تقاض��ى مغريغ��ور مبل��غ  3ماليي��ن
دوالر .وش��هد ن��زال المقات��ل الروس��ي ونظي��ره
واإليرلن��دي مش��اهد دامي��ة ف��ور نهايت��ه ،بعدم��ا
خسر األخيرة في مفاجأة ضخمة لعشاقه .حيث
اعتقلت الش��رطة األميركي��ة 3 ،أفراد من فريق
نورمحم��دوف بعدما قفزوا إل��ى الحلبة وانهالوا
باللكمات على مغريغور .وفاز نورمحمدوف على
المقات��ل اإليرلن��دي ال��ذي استس��لم ف��ي الجولة
الرابعة من النزال ،الذي وصف بالنزال األعظم.
وكان مغريغ��ور ق��د تمت تبرأته من المش��اركة
ف��ي أعم��ال الش��غب بع��د النهاي��ة الن��زال ،ولك��ن
الموق��ع أك��د أنه ق��د يواجه عقوب��ات بعد ظهور
ص��ور ل��ه وه��و يق��وم بلكم أح��د األش��خاص أثناء
الفوضى التي جرت بعد النهاية.

 2018ف��ي اندونيس��يا والف��وز بالمركز الثالث
وهي افضل نتيجة حققتها على مدى الدورات
بعث��ت الف��رح والس��رور ف��ي قل��وب الش��عب
االيراني.
واع��رب الريجان��ي ع��ن تهاني��ه لجمي��ع
اعض��اء البعث��ة االيراني��ة واالبط��ال الفائزي��ن
بالميدالي��ات متمني��ا له��م دوام الموفقي��ة ف��ي
جميع الساحات الدولية .
يذك��ر ان الوف��د االيران��ي المش��ارك ف��ي
مس��ابقات الب��ارا المبي��ة االس��يوية  2018ف��ي
اندونيس��ا اح��رز المرك��ز الثال��ث بحصول��ه
عل��ى 51ميدالي��ة ذهبي��ة و  42فضي��ة و 43
برونزية .
بلغ��ت المنافس��ة ذروته��ا بي��ن اي��ران وكوريا
الجنوبي��ة لتب��وؤ مرك��ز الوصاف��ة ب��دورة
االلع��اب االولمبي��ة الب��ارا آس��يوية الجارية في
العاصمة االندونيسية جاكرتا.

وكانت دورة االلعاب االولمبية البارآس��يوية
الثالث��ة ق��د انطلق��ت في جاكرتا يوم الس��بت
االس��بوع الماضي واختتمت يوم أمس الس��بت
بمش��اركة  2880رياضي��ا ورياضي��ة م��ن 41
دول��ة يخوض��ون المنافس��ات في اط��ار  18لعبة
رياضية.
وتش��ارك الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة
ببعث��ة تض��م  209رياضيي��ن ورياضي��ات
يشاركون في  13لعبة رياضية.
الفري��ق االيراني لكرة الس��لة يفوز بميدالية
ذهبية
ف��از الفري��ق االيران��ي لكرة الس��لة للمعاقين
على منافسه الياباني ليحصد ميدالية ذهبية
اخرى للبعثة الرياضية االيرانية الموفدة الى
االلعاب البارا اولمبية االسيوية في جاكرتا.
وف��ي اليوم االخير من االلع��اب البارا المبية
االس��يوية تف��وق الفري��ق االيراني عل��ى نظيره

املُقامة في العاصمة االرجنتينية بوينس آيريس

ايران تسجل رقم ًا قياسي ًا بالفوز بامليداليات
الذهبية في اوملبياد الشباب

* ذهبيتان اليران في املصارعة
الرومانية
حص��د المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي
للمصارع��ة الروماني��ة ميداليتي��ن ذهبيتي��ن
في دورة االلعاب االولمبية للش��باب  2018في
االرجنتين.
فف��ي وزن  45كغ��م تقل��د المص��ارع امي��ر
رض��ا ده بزرك��ي الميدالي��ة الذهبي��ة بف��وزه
ف��ي الن��زال النهائ��ي على االك��وادوري ‹رنزو
برالتا غونزالس› بنتيجة . 0-8
وف��ي وزن  92كغ��م ن��ال المص��ارع محم��د
نصرت��ي الميدالي��ة الذهبية بفوزه في النزال
النهائي على التركي عثمان آيدين بنتيجة
 .1-3وكان فري��ق التايكوان��دو االيران��ي ق��د
حق��ق ف��ي وق��ت س��ابق  3ميدالي��ات ذهبي��ة و
 1فضي��ة ،لترتف��ع حصيلة البعث��ة الرياضية
االيراني��ة ف��ي ال��دورة الى  5ميدالي��ات ذهبية
و  1فضي��ة .وكان��ت ال��دورة الثالث��ة لاللعاب
االولمبية للش��باب قد انطلقت في العاصمة
االرجنتيني��ة بوين��س آيري��س ي��وم االح��د
الماض��ي وتختتم يوم الخميس من االس��بوع
الجاري .وتش��ارك ايران في منافس��ات الدورة
ب �ـ  49رياضي��ا ورياضي��ة ف��ي ط��ار  17لعب��ة
رياضية.
خمس ميداليات ذهبية اليران في اولمبياد الشباب
حطم��ت البعث��ة الرياضي��ة االيراني��ة
المش��اركة ف��ي دورة االلع��اب االولمبي��ة
للش��باب  2018في االرجنتين الرقم القياسي

ف��ي اح��راز الميدالي��ات الذهبي��ة
مقارن��ة بال��دورات الس��ابقة م��ن
هذه االلعاب.
وحصد الالعبون االيرانيون في
ه��ذه االلع��اب خم��س ميدالي��ات
ذهبي��ة فيم��ا كان ق��د اح��رزوا
ميداليتين في االلعاب االولمبية
لع��ام  2010ف��ي س��نغافورة و ثالث
ميداليات ذهبية في هذه االلعاب
لعام  2014في الصين.
وخط��ف الالعب��ان امي��ر رض��ا
ده بزرك��ي ف��ي وزن  45كغ��م
و محم��د نصرت��ي ف��ي وزن 92
كغ��م ميداليتي��ن ذهبيتي��ن ف��ي المصارع��ة
الرومانية.
ويواج��ه الرياضيون االيرانيون منافس��يهم
ف��ي س��بعة ف��روع رياضي��ة من مختل��ف قارات
العالم .
وف��از امي��ر رض��ا ده بزرك��ي ف��ي المصارعة
الروماني��ة عل��ى منافس��ه البلغ��اري بنتيج��ة
 3-1و تغل��ب عل��ى منافس��ه المصري بنتيجة
 10-0ليتأهل للدور النهائي.
كم��ا حص��د الالعب��ون ف��ي التايكوان��دو و
الجودو و رفع االثقال ميداليات ذهبية
يذك��ر ان البعث��ة االيراني��ة الموف��دة ال��ي
االلع��اب االولمبيك��ه ف��ي االرجنتين حصدت
لحد االن خمسة ميداليات ذهبية و ميدالية
فضي��ة .و تش��مل ه��ذه ال��دورة م��ن االلع��اب
مختل��ف الفروع الرياضي��ة بما فيها المبارزة
و رفع االثقال و كرة الطاولة و العاب القوي
و المصارعة الحرة و الرومانية والجودو.
وكان فري��ق التايكوان��دو االيران��ي قد نال
في وقت س��ابق  3ميداليات ذهبية و  1فضية،
لترتف��ع حصيل��ة البعثة الرياضي��ة االيرانية
ف��ي ه��ذه ال��دورة ال��ي  5ميدالي��ات ذهبي��ة و
 1فضي��ة .وكان��ت ال��دورة الثالث��ة لاللع��اب
االولمبية للش��باب قد انطلقت في العاصمة
االرجنتيني��ة بوين��س آيري��س ي��وم االح��د
الماض��ي وتختتم يوم الخميس من االس��بوع
الجاري.
وتش��ارك اي��ران ف��ي منافس��ات ال��دورة ب �ـ 49
رياضيا ورياضية في طار  17لعبة رياضية.

وفاة نجم الكرة السويدي الشاب البينوت هاربوزي
توفي نجم كرة القدم السويدي البينوت هاربوزي ( 32عاما) ،بعد أن انهار في منزله ،وفق
ما ذكرت وسائل إعالم غربية ،الجمعة .وقالت صحيفة «صن» البريطانية إن هاربوزي ،وهو
صدي��ق زالت��ان إبراهيموفيت��ش ،توف��ي «بس��كتة قلبية» ،علم��ا أن المتوفى كان العب وس��ط
س��ابق ف��ي فري��ق مالم��و الس��ويدي .ول��م تظه��ر أي عالمات عل��ى الالع��ب هاربوزي تش��ير إلى
معاناته من أية أمراض ،وفق ما ذكر زميله في فريق ليدز السابق بويول سيبيكي ،الخميس.
وذك��رت تقاري��ر صحيف��ة أن وال��د الالعب هاربوزي عثر عليه مغش��يا عليه ف��ي البيت ،وقام
برفقة زوجته بمحاولة إسعافه قبل نقله إلى المستشفى.
وكان هارب��وزي صديق��ا لزالت��ان إبراهيموفيت��ش ،وكذل��ك مهاج��م لي��دز الس��ابق باوي��ل
س��يبيكي .وتنب��أ الس��ويدي إبراهيموفيت��ش ،الع��ب مانشس��تر يونايت��د ومهاج��م باريس س��ان
جيرمان السابق ،البالغ من العمر  37عاما ،في عام « 2009بمستقبل عظيم» لهاربوزي.

اليابان��ي بنتيج��ة  68-66و خط��ف الميدالي��ة
الذهبية.
س��باح ايران��ي يح��رز س��ادس ذهبي��ة ل��ه ف��ي
االلعاب البارا آسيوية
اح��رز الس��باح االيران��ي ش��اهين ايزدي��ار يوم
الجمع��ة س��ادس ميدالي��ة ذهبي��ة ل��ه ف��ي دورة
االلع��اب االولمبي��ة الب��ارا آس��يوية الجارية في
العاصمة االندونيسية جاكرتا.
وكان ايزدي��ار ق��د تال��ق واح��رز خ�لال
المنافس��ات الس��ابقة لمختلف فئات السباحة
 5ميداليات ذهبية و  1فضية ،ومن ثم عزز يوم
الجمعة رصيده من الذهبيات الى . 6
وحصل ش��اهين إي َزديار على ذهبية السباحة
ف��ي ه��ذه ال��دورة م��ن األلعاب بع��د أن كان قد
حص��د خم��س ذهبيات لصالح الوف��د االيراني
لتك��ون ه��ذه السادس��ة ل��ه ف��ي م��ادة 100مت��ر
(سباحة َ
الظهر) فئة . S10
وناف��س ه��ذا الس��باح االيران��ي س � ّباحين من
الهن��د وكازاخس��تان واندونيس��يا وتف �وّق
عليه��م معتلي �اً المنص��ة االول��ى بزم��ن ق��دره
دقيقة و 9ثوان و 23مئوية في الثانية.
ذهبي��ة ف��ي رمي الثق��ل وذهبية في الس��باحة
إليران
تق ّل��دت «عش��رت كردس��تاني» ذهبي��ة رم��ي
الثق��ل للس��يدات ف��ي األلع��اب الب��ارا آس��يوية
 2018عص��ر الجمع��ة ف��ي فئ��ة  57/56Fبرمي��ة
بلغ��ت  9أمت��ار و 39س��انتيمتراً تلته��ا العب��ة
صينية في المركز الثاني.
ذهبیة ایرانیة في منافسات رفع األثقال
�یامند رحم��ان
حص��ل الرب��اع االیران��ي س� َ
الجمع��ة علی المرك��ز األول في فئة رفع 107
كیلوغرام��ات ف��ي لعب��ة رف��ع األثق��ال ضم��ن
منافس��ات األلع��اب الب��ارا آس��یویة  2018ت�لاه

منص��ور ب��ور میرزائ��ي بفضی��ة بع��د تفوقهم��ا
عل��ی ربّاعی��ن م��ن الع��راق وكازاخس��تان
والسعودیة والیابان.
�یامند رحم��ان رف��ع ف��ي البدای��ة
وكان س� َ
 273كیلوغرام �اً ث��م  293كیلوغرام �اً تاله��ا
اس��تعراضه الرائ��ع ف��ي رف��ع  295كیلوغرام �اً
مس��ج ً
ال بذل��ك رقم �اً قیاس��یاً آس��یویاً جدیداً
ومحرزاً المركز األول.
رباعان ايرانيان يتق ّلدان فضية وبرونزية
حص��ل رباع��ان ايراني��ان الجمع��ة عل��ى
المرك��ز الثان��ي والثال��ث ف��ي فئ��ة رف��ع 107
كيلوغرام��ات ف��ي لعب��ة رف��ع األثق��ال ضم��ن
منافس��ات األلع��اب الب��ارا المبي��ة اآلس��يوية
 2018وهما «علي اكبر قريب ش��ي» و«سامان
َرض� ّ�ي» بع��د تفوقهما على ربّاعي��ن من العراق
وكازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا.
وكان «عل��ي اكب��ر قري��ب ش��ي» رف��ع ف��ي
البداي��ة  226كيلوغراماً ثم  235كيلوغراماً
تاله��ا اس��تعراضه الرائ��ع ف��ي رف��ع 239
ال بذل��ك رقم �اً قياس��ياً
كيلوغرام �اً مس��ج ً
آسيوياً جديداً محرزاً بذلك المركز الثاني.
وبذلك يكون الفريق االيراني في هذه اللعبة
ق��د حص��د حت��ى ي��وم الجمع��ة  3ميدالي��ات
ذهبية و3فضيات وبرونزيتين.

املنتخب االيراني يُت َّوج بط ًال ملسابقات الك ُرة الطائرة الشاطئية العاملية

بع��د فوزه عل��ى الفريق الكازاخس��تاني
رق��م ،1حص��ل المنتخ��ب االيران��ي رقم 2
عصر يوم الجمعة على بطولة مسابقات
الك��رة الطائرة الش��اطئية العالمية التي
ُلس��ر»
تس��تضيف منافس��تها مدين��ة «باب َ
شمالي ايران.
وتأ ّلف الفريق االيراني من ثنائي هما:
رحم��ان رؤوف��ي وعب��د الحام��د ميرزائ��ي
وتغ ّل��ب ب 29نقط��ة مقاب��ل 19نقط��ة في
كال الش� َ
�وطين على فريق كازاخستان
رقم .1

كم��ا حص��ل فري��ق اي��ران رق��م  4عل��ى
المرك��ز الثال��ث بع��د ف��وزه عل��ى فري��ق
اس��لوفينيا بنتيج��ة  21مقاب��ل  16ف��ي
الشوط االول و 21مقابل  18في الثاني.
واُقيم��ت مباري��ات مدين��ة بابلس��ر بدءاً
م��ن 9حت��ى  12تش��رين األول/اكتوب��ر
بمش��اركة  21فريق �اً تم ّث��ل س��احل
الع��اج وتايالند(بفريقي��ن) وس��لطنة
عمان(بفريقي��ن) وكازاخس��تان(بأربعة
ف��رق) وجمهوري��ة التش��يك وس��لوفينيا
والنرويج وبولندا وايران(ب 8فرق).

مدرب الفراعنة يكشف «سبب إصابة صالح»
انتاب��ت حال��ة م��ن القل��ق جماهي��ر
منتخب مص��ر وليفربول اإلنجليزي،
بع��د إصاب��ة النج��م محم��د ص�لاح
خ�لال لق��اء «الفراعن��ة» أم��ام
س��وازيالند ،الجمع��ة ،ف��ي تصفي��ات
كأس األمم األفريقية .2019
وغ��ادر ص�لاح اللق��اء ق��رب نهايت��ه،
بعدم��ا تع��رض إلصاب��ة عضلي��ة ،إال
أن المدي��ر الفن��ي لمنتخ��ب مص��ر،
خافيي��ر أغي��ري ،كش��ف الس��بب
وراء إصاب��ة «المل��ك» وزميل��ه ف��ي
المنتخب عمرو طارق.
وف��ي المؤتم��ر الصحف��ي ،ال��ذي
أعق��ب الف��وز المص��ري بنتيج��ة ،1-4
انتق��د الم��درب المكس��يكي أرضي��ة
ملع��ب المب��اراة ،واعتبره��ا س��ببا ف��ي
إصابة الالعبين.
وأض��اف« :اإلصاب��ات س��ببها األرضي��ة
الس��يئة لملع��ب الس�لام (ف��ي القاه��رة)،
الت��ي ال تس��اعد عل��ى اللع��ب بش��كل
طبيعي».
وتح��دث أغي��ري ع��ن إصاب��ة ص�لاح،
مشيرا إلى أنها «غير واضحة» ،وأضاف:
«س��يخضع الالع��ب ألش��عة» لتحدي��د

قوتها وتأثيرها على مسيرته.
وحق��ق منتخ��ب مص��ر ف��وزا مس��تحقا
عل��ى ضيف��ه المتواض��ع ،ضم��ن الجولة
الثالث��ة م��ن تصفي��ات كأس األم��م
األفريقية المقررة في الكاميرون.
ورفع��ت مص��ر رصيده��ا إل��ى  6نق��اط
م��ن  3مباري��ات في المجموعة العاش��رة،
بالتس��اوي م��ع تون��س الت��ي لعب��ت م��ع
ضيفتها النيجر .

