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ي جرجان یجدد  شهردار
آماله بالفوز على تريوج 

حیات كردستان

ن  فتیات ایران یمطر
شباك طاجیكستان 

بسباعیة نظیفة

شیماء آل سعدي تتقلد 
الذهبیة في تركیا

ي العالمي في الكاراتيه؛ بالدور

اخبار قصيرة

الــــــوفــــــاق / جــــــــدد فـــــريـــــق شــــــهــــــرداري 
ي المباراة الثالثة 

جرجان آماله بفوزه �ف
ي 

وج حيات كردستان �ف عــى فريق تـــري
ي الــمــمــتــاز بــكــرة السلة 

الـــــدوري االيــــــرا�ف
ف  لــلــســيــدات، حــيــث انـــه خـــر الــلــقــائــ�ي
ــهــــذا الـــفـــوز  ؛ ولـــكـــنـــه بــ ي

االول والــــــــثــــــــا�ف
سيضطر الــفــريــقــان اىل خـــوض مــبــاراة 
رابــعــة وربــمــا حــىت خامسة، وذلــك الن 
ي 

ف �ف القانون يوجب فــوز احــد الفريق�ي
ي 

ــاز فــريــق شـــهـــرداري �ف 3 مــبــاريــات. وفـ
هذا اللقاء "الثالث" بنتيجة 66 – 49، 
ف االوىل والثانية. بعدما خر المبارات�ي

الوفاق / امطرت فتيات ايران شباك 
مــــرىم طــاجــيــكــســتــان بــســبــعــة اهــــداف 
نـــظـــيـــفـــة، فـــقـــد حـــقـــق مــنــتــخــب ايـــــران 
 
ً
 مهما

ً
 لــلــفــتــيــات فـــــوزا

ً
تــحــت 17 عـــامـــا

ي لــقــاء لــه بــبــطــولــة كــافــا الــدولــيــة 
ي ثــــا�ف

�ف
ــــد جـــــــــرت مــــــبــــــاراة  ــقـ ــ بــــــكــــــرة الــــــــقــــــــدم. فـ
مــنــتــخــب ايــــــــران مــــع الـــبـــلـــد الــمــضــيــف 
ي العاصمة دوشنبه 

"طاجيكستان" �ف
ــــار، واحـــــــــــرزت  ــــســ ــيــ ــ وعـــــــــى مــــلــــعــــب هــ
نك –  اهداف ايران كل من: "مائدة بري
ي هدفان  سمية اسماعيىي – مريم ديىف
– سمية اسماعيىي هدفان – شــادان 

ي". شاهمري

الوفاق / تقلدت االيرانية شيماء آل 
ي الدوري 

سعدي الميدالية الذهبية �ف
ي مدينة 

العالمي الذي جرت فعالياته �ف
ي تركيا.

قونيه �ف
وآل ســعــدي واحــــدة مــن الــريــاضــيــات 
ي 

ي حققن نتائج جــيــدة اليـــران �ف
الــلــوا�ت

المحافل الدولية، وتنافست شيماء 
ي وزن اكرث من 68 كغم.

�ف
ــبـــطـــولـــة اكـــــــرث مــن  ي هــــــذه الـ

وشـــــــــارك �ف
 
ً
 ورياضية من 76 بلدا

ً
1073 رياضيا

ف السيدات والرجال. للفئت�ي
ي هـــذه 

وحـــقـــقـــت الـــبـــعـــثـــة االيــــرانــــيــــة �ف
المنافسات "ذهــبــيــتــان – 3 فضيات 
و4 بـــرونـــزيـــات". هـــذا وتــمــلــك شيماء 
ــازات  ــ ــ ــــجـ ــ ــلـــفـــهـــا االنـ ي مـ

ــــدي �ف ــعـ ــ آل سـ
ي عــــام 2018، 

ونـــزيـــة �ف الــتــالــيــة: "الـــرب
ي 

ي فـــعـــالـــيـــات الــكــومــيــتــه �ف
الـــذهـــبـــيـــة �ف

عــــــــام 2019 آســــــيــــــا، حــــصــــلــــت عــى 
ي الـــــدوري الــعــالــمي 

ف �ف ونـــزيـــة مـــرتـــ�ي الـــرب
ي الــدوري 

2013 و2014، الفضية �ف
، وعـــدد آخــر من  ي الــعــالــمي 2020 د�ب
ي المنافسات 

الــمــيــدالــيــات الذهبية �ف
ي منافسات الجامعة.

المحلية و�ف

ــلــــكــــرة  تـــــــعـــــــود بـــــطـــــولـــــة كــــــــــأس آســـــــيـــــــا لــ
ــــع ســنــوات،  الشاطئية بعد غــيــاب أربــ
وذلــــك مـــع إقـــامـــة نــســخــة عـــام 2023 
ي نسختها 

ي تــايــلــنــد �ف
بــمــدنــيــة بــاتــايــا �ف

ة. العا�ش
ة قــــد جـــرت  ــبـــطـــولـــة االخــــــــــري وكــــانــــت الـ
ي تــايــلــنــد وخـــطـــف لــقــبــهــا الــمــنــتــخــب 

�ف
. وقبل انطالق البطولة اليوم  ي

اليابا�ف
ي 

ي �ف
و�ف الخميس، قــام الموقع االلـــكـــرت

االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم بإلقاء 

الـــضـــوء عـــى مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق 
واألرقام الخاصة بالبطولة.

ي األلقاب
الرقم األعىل �ف

 
ً
يــعــتــرب منتخب الــيــابــان األكــــرث نجاحا

ي تــاريــــــخ البطولة، وذلــك بعدما توج 
�ف

بــالــلــقــب ثـــالث مــــرات مــن قــبــل أعـــوام 
2009 و2011 و2019.

ي 
طــمــوح الــتــأهــل إىل كـــأس الــعــالــم �ف

اإلمارات
ي الـــبـــطـــولـــة من 

ف �ف يـــتـــأهـــل أول فــــريــــقــــ�ي
ي كـــأس العالم 

أجـــل تمثيل قــــارة آســيــا �ف

ي اإلمـــــارات، 
للكرة الشاطئية 2023 �ف

ــــارات  حيث ينضمان إىل منتخب اإلمـ
المضيف.

تتويــــج المنتخب المضيف
ــــر فــريــق  ــــان مــنــتــخــب اإلمـــــــــــارات آخــ كــ
ي الــــتــــتــــويــــــــج بـــلـــقـــب الــبــطــولــة 

نـــجـــح �ف
عــنــد اســتــضــافــتــهــا، وذلـــك عــنــدمــا تــوج 
ــــاىمي  ــــى الــــــتــــــواىلي عـ ف عـ بـــالـــلـــقـــب مـــــرتـــــ�ي

2007 و2008.

فئة النخبة
تـــــوجـــــت خـــمـــســـة مـــنـــتـــخـــبـــات بــلــقــب 

الــــبــــطــــولــــة مــــــن قــــبــــل مــــنــــذ انـــطـــالقـــهـــا 
ــقـــاب(  عــــام 2006، وهي الـــيـــابـــان )3 ألـ
ــــارات )2( وإيــــران )2( وعــمــان )1(  واإلمـ

والبحرين 1.

ف ملعب مم�ي
سوف تتنافس المنتخبات المشاركة 
ي كـــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم الشاطئية 

�ف
ي تايلند، عى أرضيه ملعب 

2023 �ف
ف هــو ملعب جومتيم آريــنــا للكرة  مــمــري

الشاطئية.

مشاركة واسعة

ــــام 2023 مــشــاركــة  تــشــهــد نــســخــة عـ
ــــل   تـــــتـــــنـــــافـــــس مــــــــن أجــ

ً
ــا ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ 16 مـ

ــــو الــــرقــــم األعــــى  ــلـــقـــب، وهــ الــــفــــوز بـــالـ
للمنتخبات المشاركة منذ نسخة عام 
ي قــطــر، وهـــو يــتــجــاوز الــرقــم 

2013 �ف
ي تايلند عندما 

المسجل عام 2019 �ف
ي 

، وعــــام 2017 �ف
ً
شــــارك 15 مــنــتــخــبــا

يا عندما شارك 13 منتخبا. ف مالري

الرقم القياسي باإلهداف
يحمل منتخب إيـــران الــرقــم القياسي 
ي نسخة 

لــعــدد األهـــــداف المسجلة �ف
ــفــــريــــق 50  واحـــــــــــدة، حـــيـــث ســـجـــل الــ

ي نسخة عام 2017.
هدفا �ف

الهداف األبرز
ي اوزو مـــــوريـــــرا أفــضــل 

ــا�ف ــ ــابـ ــ ـــيـ ــتـــرب الــ يـــعـ
ــبـــطـــولـــة، حــيــث  ي تــــــاريــــــــــخ الـ

هــــــداف �ف
 عى امتداد مشاركاته 

ً
سجل 31 هدفا

ي النهائيات.
�ف

هــذا وقسمت المنتخبات المشاركة 
اىل اربــــع مجموعات تضم كل منها 4 

: منتخبات بالشكل التاىلي
الـــمـــجـــمـــوعـــة االوىل: "الـــســـعـــوديـــة – 

تايلند – البحرين – افغانستان".
المجموعة الثانية: "ايران – االمارات 

يا – اوزبكستان". ف – مالري
المجموعة الثالثة: "اليابان – لبنان – 

ف – اندونيسيا". الص�ي
الــــمــــجــــمــــوعــــة الـــــــرابـــــــعـــــــة: "عـــــــمـــــــان – 

يا". ف ف – الكويت – قرغري فلسط�ي
ة من  وتستمر هــذه المنافسات للفرت

3/16 ولغاية 3/26، 
ي 

ــــران �ف وفــيــمــا يـــىي بــرنــامــج مــبــاريــات ايـ
الـــمـــرحـــلـــة االوىل مــــن الـــبـــطـــولـــة، دور 

المجموعات:
الخميس: 3/16

يا ف ايران - مالري
السبت: 3/18

ايران - اوزبكستان
3/20 : ف االثن�ي

ايران – االمارات 
دور الــثــمــانــيــة ســيــقــام يـــــوىمي االربـــعـــاء 
والــخــمــيــس 22و23 مـــارس الــجــاري، 
ي 

بينما ستجرى مباراتا النصف النها�ئ
يوم السبت 3/25.

وســـــيـــــخـــــوض الــــمــــنــــتــــخــــبــــان الــــــلــــــذان 
ي مـــبـــاراتـــهـــمـــا 

ســـيـــتـــأهـــالن اىل الــــنــــهــــا�ئ
ــــادف  ــــمـــــصـ الــــنــــهــــائــــيــــة يــــــــوم االحــــــــــد الـ

.3/16

ة األشــــبــــاح أو )مـــمـــرز  تـــقـــع بــــحــــري
ي شـــــــمـــــــال قــــريــــة 

أو مــــــــــال كـــــــــــــال( �ف
»تشالندار« عــى بعد خمسة 
ات مــن مدينة نوشهر  كيلومرت
ــازنــــدران شــمــال  ي مــحــافــظــة مــ

�ف
إيران. 

ة األشباح بسبب  وتعرف بـبحري
ي مــحــيــطــهــا 

ة الــــضــــبــــاب �ف كـــــــــرث

وتحيطها غابات من االشجار 
 
ً
 رائعا

ً
المتشابكة أضفت منظرا

ة.  عى البحري
ً
ومدهشا

ـــدران عى  ــازنــ ــ تــقــع مــحــافــظــة مـ
بحر قــزويــن، وتتمتع بشواطئ 
طــويــلــة عـــى امـــتـــداد الــبــحــر من 
ــا الــجــهــة  ــ الـــجـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـ
الجنوبية لمحافظة مــازنــدران 

ز  فتوجد فيها سلسلة جبال الرب
ف طهران،  ي تفصل بينها وب�ي الىت
ــنـــهـــمـــا أراٍض  زراعــــــيــــــٍة  ــيـ ومــــــــا بـ
منبسطٍة، وتكرث فيها الغابات 
وينابيع المياه وعليه، فإن مناخ 
الـــمـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوبـــيـــة الــجــبــلــيــة 
ــنــــاخ الــمــنــاطــق  يــخــتــلــف عــــن مــ

الشمالية الساحلية.

الیوم .. تنطلق بطولة كأس آسیا لكرة 
القدم الشاطئیة 

بحرية األشباح في مازندران

بعد توقف دام أربع سنوات؛

تحيطها غابات متشابكة؛

ايران مع االمارات 
واوزبكستان 

ومالزييا في 
المجموعة 

الثانية ببطولة 
كأس اسيا لكرة 

القدم الشاطئية

ي لكرة القدم 
 أصــدر االتحاد اللبنا�ف

ي المتعلق 
يوم الثالثاء، قــراره النها�ئ

ي جمعت  بـــالـــمـــبـــاراة الــفــاصــلــة، الــــــىت
ة  ي الجولة األخري

األنصار والعهد، �ف
ي الـــــدوري 

مـــن ســـداســـيـــة األوائـــــــل �ف
ي تـــوقـــفـــت بــســبــب  ، والــــــــــىت ي

الــــلــــبــــنــــا�ف
. شغب الجماهري

قــيــمــت 
ُ
ي أ وتـــوقـــفـــت الـــمـــبـــاراة، الـــــىت

ــــعـــــب  ــلـ ــ ي "مـ
ي �ف

األحــــــــــــــد الــــــــــــمــــــــــــا�ف
ـــــرث مــــن مـــنـــاســـبـــة،  ي أكــ

ــيــــة"، �ف جــــونــ
ي 

 يــقــ�ف
ً
لــيــتــخــذ حــكــم الــمــبــاراة قــــرارا

بإيقافها بعد نــزول جماهري نــادي 
األنـــــــصـــــــار إىل أرضــــــيــــــة الـــمـــلـــعـــب، 
ــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة تـــشـــري إىل تــقــدم  وكــ

العهد 3 – 2.
وأسفر اجتماع االتحاد عن تتويــــج 
العهد بــطــًا لـــدوري الــدرجــة األوىل 
ي مـــواجـــهـــة 

 �ف
ً
ــاره فــــــائــــــزا ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد اخـ

األنصار بنتيجة 3-0، باإلضافة إىل 
شطب 3 نقاط من رصيد األنصار، 
وإحــالــة تقرير مــراقــب الــمــبــاراة عى 

اللجنة التنفيذية.
ي سياق متصل، شملت مقررات 

�ف
االتـــــــــحـــــــــاد عــــــــــدم اعــــــتــــــمــــــاد نـــتـــيـــجـــة 
مباريات الهبوط إىل دوري الدرجة 
الــثــانــيــة، بــاإلضــافــة إىل عــدم تثبيت 
ــاء والــــســــالم  ــفــ ــاراة الــــصــ ــ ــبــ ــ نـــتـــيـــجـــة مــ
زغـــرتـــا، وإحـــالـــة تــقــريــر الــمــبــاراة عى 

اللجنة التنفيذية.
وعــى مستوى العقوبات المادية، 
ة  ف لري فرض االتحاد غرامة 5 مالي�ي
ة  ج، و2.5 مليون لري عى نــادي الــرب
ة عى  عى الحكمة، و25 مليون لري

نادي اإلخاء األهىي عاليه.

يــجــري االتـــحـــاد الـــــدوىلي لــكــرة الــقــدم 
"الــفــيــفــا" سلسلة مــن االجتماعات 
 ، ي الــعــاصــمــة الــــروانــــديــــة، كــيــغــاىلي

�ف
التـــــخـــــاذ عــــــدد مـــــن اإلجــــــــــــــراءات مــن 
بينها إعــادة انتخاب الرئيس الحاىلي 
 
ً
ي إنفانتينو رئيسا

الــســويــري جــيــا�ف
لــــالتــــحــــاد، وذلـــــــك ضـــمـــن الــجــمــعــيــة 
ي ستنقعد اليوم الخميس. العامة الىت

وذكرت صحيفة "ماركا" اإلسبانية، 
يوم الثالثاء، إن االتحاد الــدوىلي أكد 
، زيــــادة  ي اجــتــمــاعــه األخـــــــري

 �ف
ً
رســمــيــا

ي كـــــأس الــعــالــم 
عـــــدد الــمــنــتــخــبــات �ف

 ،
ً
2026 مــــــن 32 إىل 48 فــــريــــقــــا

ــــادة عـــدد الــمــبــاريــات من  وبــالــتــاىلي زيـ
64 مــــبــــاراة إىل 104. وعــــى الــرغــم 
ي 

ــا" كــــــــان يـــــنـــــوي �ف ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ مــــــن أن "الـ
ــبــــدايــــة أن تـــــــوزع الــــفــــرق عــــى 16  الــ
مــجــمــوعــة مــن 3 فـــرق لــكــل واحــــدة، 
 أنــــه تـــراجـــع عـــن ذلــــك وفــضــل أن 

ّ
إل

تتكون المجموعات من 4 فرق، مع 

تقليص عدد المجموعات إىل 12.
ــيـــكـــون نـــظـــام مــــونــــديــــال 2026  وسـ
ي من كل 

ف األول والثا�ف بتأهل الفريق�ي
مجموعة إىل دور الـــــ32، باإلضافة 
إىل أفــــضــــل 8 فــــــرق تـــحـــتـــل الـــمـــركـــز 
ي الــمــجــمــوعــات، وبــالــتــاىلي 

الــثــالــث �ف
سيخوض الــفــريــقــان الــمــتــأهــالن إىل 

آخر مشوار البطولة 8 مباريات.

ي مـــــقـــــابـــــل ذلــــــــــــك، أقــــــــــر االتــــــحــــــاد 
و�ف

ف  الــــدوىلي إلــزامــيــة وجـــود 72 ســاعــة بــ�ي
ف بيوم  الــمــبــاريــات، مــع تمتع الــالعــبــ�ي
ة راحة  ، عــالوة عى فــرت راحــة أسبوعي
 عــــــى ســـالمـــتـــهـــم 

ً
ــا ــ ــاظـ ــ ــفـ ــ مـــــــحـــــــددة، حـ

الـــجـــســـديـــة. وســيــلــعــب كـــــأس الــعــالــم 
ي 3 دول هي 

لــــــجــــــديــــــد �ف ــه ا ــلــ ــكــ بــــشــ
المكسيك والواليات المتحدة وكندا.

ي اللبناني بكرة القدم بطولة كأس العالم في حلته الجدیدةالعهد بطًال للدور
لعام 2026..بقرار من االتحاد المحلي؛
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