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اولمبياد الشباب.. العبة جودو ايرانية تمنع 
من المشاركة بسبب »الحجاب«

منــع مســؤولو إقامــة 
فــي  الجــودو  منافســات 
 2018 الشــباب  اولمبيــاد 
العاصمــة  فــي  الجاريــة 
بوينــس  األرجنتينيــة 
العبــة  منعــوا  آيــرس، 
المشــاركة  مــن  ايرانيــة 
المنافســات  هــذه  فــي 
بذريعــة إرتدائهــا الحجاب 

الســامي. ا
وقــال رئيــس إتحــاد 

الجــودو اإليرانــي »محمــد درخشــان« ان مســؤولي إقامــة منافســات الجــودو فــي إطــار األلعــاب األولمبيــة 
للشــباب 2018،  منعــوا الاعبــة االيرانيــة »مــارال مردانــي« مــن خــوض المنافســات بســبب إرتدائهــا للحجــاب 

اإلســامي.
وكان مــن المقــرر أن تواجــه مردانــي فــي الــدور األول لمنافســات الجــودو لــوزن تحــت 87 كلغــم،  
منافســتها مــن جمهوريــة الدومينيــكان، لكــن مســؤولي إقامــة مســابقات الجــودو منعــوا مشــاركتها فــي هــذه 

المنافســات، لكــي يتــم اقصاؤهــا مــن مســابقة الجــودو.

اإلهانة وراء رحيل زيدان عن ريال مدريد
رحــل المــدرب الفرنســي زيــن الديــن زيــدان عــن تدريــب ريــال مدريــد فــي نهايــة الموســم الماضــي، 

بســبب شــعوره باإلهانــة. 
ــز،  ــو بيري ــس فلورنتين ــع الرئي ــاق م ــه اتف ــدان كان لدي ــبانية، إن زي ــس« اإلس ــة »البايي ــت صحيف وقال

ــة. ــاالت الصيفي ــرة االنتق ــي فت ــل ف ــث بي ــزي جاري ــع الاعــب الويل يقضــي ببي
وأضافــت أن بيريــز تراجــع عــن هــذا االتفــاق، بســبب الــدور الحاســم الــذي لعبــه الويلــزي فــي نهائــي 

دوري أبطــال أوروبــا أمــام ليفربــول.
وأشــارت إلــى أنــه بعــد الهــدف »البهلوانــي« الــذي ســجله الويلــزي، قــال بيريــز فــي مربــع الرؤســاء فــي 

ملعــب كييــف إن بيــل كان أفضــل مــن كريســتيانو، ألنــه يســجل فــي المباريــات الحاســمة.
وأوضحــت أن بيريــز أبلــغ زيــدان بــأن نيتــه كانــت التعاقــد مــع البرازيلــي نيمــار، ووافــق المــدرب 

الفرنســي  علــى ذلــك رغــم أنــه وضــع بدائــل مثــل إيديــن هــازارد وهــاري كيــن ومحمــد صــاح.
وتشــير الصحيفــة إلــى أن زيــدان شــعر باإلهانــة بعدمــا تراجــع بيريــز عــن فكــرة بيــع الاعــب الويلــزي 

وطالبــه التحلــي بالصبــر والهــدوء.

هازارد يستعين بخطة كورتوا الرتداء قميص الريال
يخطــط الدولــي البلجيكــي إيديــن هــازارد، العــب تشيلســي، للســير  علــى خطــى مواطنــه تيبــو كورتــوا، 

مــن أجــل االنتقــال إلــى ريــال مدريــد.
ــد،  ــال مدري ــي ســتكون ري ــاح البلجيك ــة للجن ــة المقبل ــاركا« اإلســبانية، أن الوجه ــة »م ــرت صحيف وذك

ــداء قميــص الميرنجــي. ــرة عــن حلمــه بارت ــر مــن م ــن أكث خاصــة أن الاعــب أعل
وأوضحــت أن عقــد هــازارد مــع تشيلســي ينتهــي فــي صيــف عــام 2020، وحصــل  علــى عــرض جديــد مــن 
البلــوز، ولكنــه يرفــض التوقيــع حتــى اآلن وسيســتمر  علــى موقفــه، مــن أجــل االنتقــال إلــى النــادي الملكــي.

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن تشيلســي لــن يســمح لاعــب باالنتقــال مجانًــا فــي صيــف 2020، وبالتالــي 
فإنــه ســيضطر للســماح لهــازارد بالرحيــل فــي الصيــف المقبــل، مثلمــا حــدث مــع كورتــوا فــي مطلــع الموســم 

الحالي.
وال يريــد هــازارد تكــرار جــزء مــن خطــة كورتــوا الرتــداء قميــص ريــال مدريــد، وهــو الخــاص بالضغــط  

علــى تشيلســي إلتمــام الصفقــة.
يذكــر أن ريــال مدريــد وتشيلســي أجريــا مفاوضــات حــول إتمــام صفقــة هــازارد فــي الصيــف الماضــي، إال 

أن البلــوز تمســك باســتمرار نجمــه البلجيكــي.

رياضي ايراني في نادي اوروبي يرفض خوض مباراة 
ضد فريق صهيوني

ــي  ــب ايران ــض الع رف
محتــرف فــي نــادي اســتوا 
الرومانــي  بوخارســت 
فريقــه  مبــاراة  خــوض 
ضــد فريــق صهيونــي فــي 
اطــار بطولــة كأس انديــة 

اوروبــا.
اســتوا  فريــق  وكان 
بوخارســت الرومانــي قــد 
يمثــل  فريــق  علــى  فــاز  
فــي  الصهيونــي  الكيــان 

.23/25 بنتيجــة  االوروبيــة  البطولــة 
يذكــر ان »محســن باباصفــري« حــارس مرمــى المنتخــب الوطنــي االيرانــي لكــرة اليــد ونــادي اســتوا 
بوخارســت الرومانــي رفــض خــوض هــذه المبــاراة بســب عــدم االعتــراف بالكيــان الصهيونــي ودفاعــا عــن 

مبــادئ الجمهوريــة االســامية االيرانيــة.
وســتقام مبــارة االيــاب بيــن الفريقيــن يــوم الجمعــة المقبــل فــي االراضــي المحتلــة، حيــث لــن يرافــق 

»بابــا صفــري«  فريقــه لخــوض هــذه المبــاراة ايضــا.
ويعتمــد بقــاء الاعــب االيرانــي فــي اســتوا بوخارســت  علــى صعــود او عــدم صعــود فريقــه الــى المرحلــة 
التاليــة ببطولــة كأس االنديــة االوروبيــة، ويقــال ان فريــق اســتوا بوخارســت اذا لــم يتمكــن مــن الصعــود ، 
فانــه لــن يمــدد عقــده مــع الاعــب االيرانــي »بابــا صفــري« للموســم المقبــل، كمــا ســيفرض عليــه غرامــة 

ماليــة.

بوجبا يتنازل عن حلم الكرة الذهبية
تنــازل بــول بوجبــا، نجــم منتخــب فرنســا والعــب وســط مانشســتر يونايتــد 
اإلنجليــزي، عــن حلــم حصــد الكــرة الذهبيــة المقدمــة مــن مجلــة فرانــس فوتبــول 
فــي  العــب  ألفضــل 

.2018 لعــام  العالــم 
وقــال بوجبــا فــي 
صحيفــة  مــع  حــوار 
فيجــارو(  )لــو 
أرى  »ال  الفرنســية: 
مؤهــا  نفســي 
للفــوز بالجائــزة هــذا 
العــام، بــل إن كيليــان 
أنطــوان  أو  مبابــي 
جريزمــان أو رافائيــل 

منــي«. أكثــر  يســتحقونها  كانتــي  نجولــو  وربمــا  فــاران 
وأضــاف: »أشــعر بأننــي لمســت الســماء بعــد الفــوز بــكأس العالــم، ولكــن مــا زلــت 
ــزي  ــدوري اإلنجلي ــا، ال ــم أوروب ــكأس أم ــوز ب ــل الف ــع إلنجــازات أخــرى مث ــا، وأتطل جائع
ودوري أبطــال أوروبــا، وأكــون مــن أفضــل العبــي كــرة القــدم فــي العالــم، وأكتــب تاريخــا 

لنفســي«.
وواصــل العــب يوفنتــوس الســابق: »كمــا أتطلــع أيضــا إلحــراز مزيــد مــن األهــداف، 
ــرا  ــا بالركــض كثي ــون مطالب ــث أك ــزي، حي ــام مرك ــة مه ــا لطبيع ــر صعب ــدو األم ــا يب ربم

ــدي«. ــز ماتوي ــي وبلي ــو كانت ــل نجول ــا يفع ــرة مــن المنافســين مثلم واســتخاص الك
وأكــد بــول بوجبــا أنــه يتمنــى أن يتــوج العــب فرنســي بجائــزة الكــرة الذهبيــة، علمــا 

بــأن المجلــة الفرنســية رشــحته لحصــد الجائــزة ضمــن قائمــة تضــم 30 العبــا.
وســيتم اإلعــان عــن الفائــز بالجائــزة فــي حفــل يقــام يــوم 3 ديســمبر/كانون األول 

المقبــل، وذلــك وفًقــا لنتيجــة تصويــت 176 صحفيــا مــن جميــع أنحــاء العالــم.

المؤشرات الصحية لتسارع نبض القلب وتباطؤه
أفــادت جمعيــة القلــب األمريكيــة بــأن متوســط عــدد ضربــات قلــب اإلنســان يبلــغ 2.5 مليــار ضربــة، 

وفــي اليــوم الواحــد، يخفــض القلــب 100 ألــف مــرة ويضــخ 9 آالف لتــر مــن الــدم.
ويعــد معــدل ضربــات القلــب فــي الدقيقــة مؤشــرا هامــا جــدا مثــل مســتوى ضغــط الــدم أو الــوزن، 

ألنــه يعبــر عــن وظيفــة عضلــة القلــب.
ــأي نشــاط بدنــي  ــة الراحــة، أو عندمــا ال يقــوم اإلنســان ب ــب أصغــر مؤشــر فــي حال ويســجل القل
خــال فتــرة زمنيــة طويلــة. وتتــراوح قيمــة هــذا المؤشــر فــي حالــة الراحــة بيــن 60-100 ضربــة. ولكــن مــع 

بدايــة النشــاط البدنــي يــزداد عــدد ضربــات القلــب.
حالــة  وتســمى 
ازديــاد عــدد ضربــات 
مــن  أكثــر  القلــب 
فــي  ضربــة   100
ــة بـــ »تســرع  الدقيق
أن  كمــا  القلــب«. 
البدنــي  النشــاط 
ت  بــا ا ضطر ال ا و
وارتفــاع  النفســية 
حــرارة  درجــة 
ــدم  ــر ال الجســم وفق

القلــب. إفــراز األدريناليــن لذلــك تزيــد مــن معــدل ضربــات  والجفــاف واإلرهــاق، عوامــل تســبب 
ويمكــن أن يســبب ازديــاد عــدد ضربــات القلــب إلــى 100 وأكثــر، عواقــب وخيمــة مــن فقــدان الوعــي 
إلــى قصــور القلــب وتكــون جلطــات الــدم والنوبــات القلبيــة والجلطــات الدماغيــة. لهــذا الســبب، يجــب 

االنتبــاه إلــى عــدد ضربــات القلــب ومعرفــة عددهــا الطبيعــي.
وتســمى حالــة انخفــاض عــدد ضربــات القلــب إلــى 60 ضربــة فــي الدقيقــة أو دون ذلــك، بـــ »بــطء 
القلــب«، عندهــا، يبــدأ الدمــاغ يعانــي مــن قلــة الــدم المتدفــق إليــه، وعندمــا تكــون النبضــات دون 60 فــي 

الدقيقــة، يشــعر اإلنســان باإلرهــاق والــدوار وحتــى فقــدان الوعــي.
ولكــن انخفــاض ضربــات القلــب ليــس دليــا علــى المــرض، فعــدد ضربــات القلــب عنــد الرياضييــن 
أقــل منــه عنــد الشــخص العــادي. فمثــا عنــد العدائيــن وراكبــي الدراجــات الهوائيــة قــد ينخفــض إلــى 

40 ضربــة فــي الدقيقــة فــي حالــة الراحــة.
لذلــك، ينصــح األطبــاء بتدريــب عضلــة القلــب مــن خــال القيــام بتماريــن بدنيــة ال تقــل مدتهــا عــن 
150 دقيقــة فــي األســبوع. وعندمــا تــزداد أو تقــل ضربــات القلــب عــن الحــدود المعتــادة، علــى الشــخص 

مراجعــة أخصائــي أمــراض القلــب فــورا.

 4 أمراض تنتقل لطفلك من المدرسة
ــة  ــة لإلصاب ــر عرض ــح أكث ــو يصب ــة، فه ــي المدرس ــار ف ــاء الصغ ــع الزم ــك م ــاط طفل ــبب اخت بس
باألمــراض، فهــو يلعــب معهــم ويجلــس بقربهــم، وقــد يتشــارك معهــم الشــطائر والحلــوى، فمــا هــي 

ــن المدرســة؟ ــك م ــل لطفل ــن أن تنتق ــي يمك ــراض الت األم
الدكتــورة أميــرة رمضــان، اختصاصيــة طــب األســرة، تشــير إلــى أربــع مجموعــات مــن األمــراض التــي 

تصيــب الطفــل بســبب أجــواء المدرســة وهــي:
األمــراض الجلديــة: بســبب المامســة، مثــل الجــدري وكذلــك الحشــرات التــي تصيــب الشــعر مثــل 
القمــل، وهنــاك مــرض الهربــس، وعلــى األم أن تســارع إلــى الطبيــب فــي حــال ظهــور أي عــدوى خاصــة 

إذا كان طفلهــا ضعيــف المناعــة.
 األمــراض الباطنيــة: حيــث تنتقــل لــه الطفيليــات عــن طريــق أيــدي الصغــار الملوثــة وتبــادل الطعــام 
معهــم، ووقــوع األكل علــى األرض وتناولــه دون غســله، وهنــا يجــب أن تكــرر األم علــى مســامع طفلهــا 

النصائــح اليوميــة الخاصــة بالنظافــة العامــة.
ــاب  ــك إلته ــزا، وكذل ــل الرشــح واالنفلون ــك مث ــى طفل ــواء إل ــر اله ــل عب ــراض التنفســية: وتنتق  األم
اللوزتيــن، وهــذه األمــراض ســريعة االنتشــار فــي الشــتاء خصوصــًا بســبب جــو الفصــول المغلــق، وعــدم 
ــار مــن  ــك اإلكث ــه، وكذل ــادة مناعت ــن »ســي« لزي ــا فيتامي ــدم األم لطفله ــدة، ويجــب أن تق ــة الجي التهوي

ــر والمشــروبات الســاخنة والعشــبية. تقديــم العصائ
أمــراض العيــون: وتنتقــل بالعــدوى مــن طفــل آلخــر مثــل الرمــد بأنواعــه، وحيــث أن اللمــس يســبب 
العــدوى فهنــاك بعــض األمــراض التــي تنتقــل بمجــرد أن يفــرك الطفــل عينــه مثــل التهــاب الملتحمــة، 
وفــي هــذه الحالــة تصــاب عيــن طفلــك باالحمــرار، وتصبــح الرؤيــة أمامــه ضبابيــة مــع نــزول الدمــوع التــي 
تتحــول إلــى قشــور، ويجــب أن تضعــي لــه قطــرة بهــا مضــاد حيــوي بأســرع وقــت، وعزلــه عــن إخوتــه 

وتخصيــص أدوات نظافــة خاصــة بــه.

فوائد مدهشة لتناول “الترمس”
يذكــر أن »الترمــس« يســاعد فــي الوقايــة مــن األمــراض المزمنــة ويعمــل علــى تقويــة العظــام؛ وذلــك إلحتوائــه 

علــى فيتامينــات ومعــادن وغيرهــا مــن العناصــر الغذائيــة،
»الترمــس« وهــو مــن المســليات الشــعبية المشــهورة يســاهم فــي خفــض مســتويات الجلوكــوز فــي الــدم وأنــواع 
ــة، لذلــك يعتبــر »الترمــس«  كثيــرة مــن الدهــون مثــل: الكوليســترول LDL والكولســترول الثاثــي والدهــون الثاثي
المفيــدة  األطعمــة  مــن 

الســكري. لمرضــى 
المقالــة  هــذه  وفــي 
أهــم  علــى  ســنتعرّف 

»الترمــس«: فوائــد 
صحة القلب

يســاهم »الترمــس« 
مســتويات  خفــض  فــى 
ــى  الكوليســترول الضــار ف
إرتفــاع  وخفــض  الــدم، 
يقــي  ممــا  الــدم،  ضغــط 
مشــاكل  حــدوث  مــن 

الــدم. فــي  الســكر  مســتويات  وارتفــاع  القلبيــة  والنوبــات  الشــرايين،  تصلــب  أو  بالقلــب،  صحيــة 
الوزن

اكتشــف العلمــاء أن »الترمــس« يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن األليــاف الغذائيــة، والتــي تمــد اإلنســان بالشــعور 
بالشــبع، لفتــرة طويلــة، ممــا يقلــل مــن تنــاول األطعمــة وبالتالــى يســاعد علــى التخلــص مــن الــوزن الزائــد بالجســم.

ضغط الدم
ــه  ــج عن ــذي ينت ــة، ال ــة الدموي ــن خــال اســترخاء األوعي ــدم، م ــط ال ــاع ضغ ــى عــاج إرتف »الترمــس« يســاعد عل

ــن. ــى العي ــف ف ــة، وضع ــة، أو ســكتة دماغي ــات قلبي ــن حــدوث نوب ــة م ــع، والوقاي ــدم المرتف ــط ال خفــض ضغ
العظام

ــك  ــا مــن الهشاشــة والكســور، وذل ــى صحــة العظــام ويحميه ــاظ عل ــي الحف ــر ف »الترمــس« يســاهم بشــكٍل كبي
ــل الكالســيوم والفوســفور. ــة مث ــة هام ــى عناصــر غذائي ــه عل الحتوائ

السرطان
هنــاك دراســات )لــم نســتطع التأكــد مــن صحتهــا( أشــارت إلــى أن “الترمــس” يســاهم فــي الوقايــة مــن اإلصابــة 
بالســرطان؛ وذلــك إلحتوائــه علــى مضــادات األكســدة التــى تحــد مــن نمــو الجــذور الحــرة المســببة لإلصابة بالســرطان.
حيــث تســاعد مضــادات األكســدة فــي الحفــاظ علــى صحــة أعضــاء الجســم مثــل القلــب، الدمــاغ ، الكبــد و الكلــى 

وكذلــك الجلــد والحمايــة مــن الشــيخوخة المبكــرة.

الخميس 1 صفر، 1440 هـ ق 19 مهر 1397 هـ ش، 11 تشرين األول 2018م العدد )9967( السنة الثامنة والثاثون

حصــدت بعثتنــا الرياضيــة الموفــدة الــى االلعــاب 
 65 االن  لحــد  جاكرتــا  فــي   2018 آســيوية  البــارا 
ميداليــة لتكــون بذلــك الثالثــة فــي تقلــد الميداليــات 

ــة. ــا الجنوبي ــن و كوري ــد الصي بع
وتوزعــت هــذه الميداليــات بيــن 23 ميداليــة 

ذهبيــة و 20 فضيــة و 22 برونزيــة.
البعثــة االيرانيــة فــي هــذه االلعــاب  وتألقــت 
خاصــة فــي العــاب الســاحة والميــدان اذ حصلــت  

علــى 39 ميداليــة.
فتقلــد الســباح »شــاهين ايزديــار« الميداليــة 
الذهبيــة الثالثــة بعــد فــوزه بســباق 200 متــر منوعــة 
الثالثــة  آســيوية  البــارا  االلعــاب  دورة  اطــار  فــي 
الجاريــة حاليــا فــي العاصمــة االندونيســية جاكارتــا.

وحــل »ايزديــار« بالمركــز االول فــي ســباق 200 
SM10 بعــد منافســة  متــر منوعــة مــن مســتوى 
وماليزيــا  الشــمالية  كوريــا  مــن  ســباحين  مــع 

والهنــد. وكازاخســتان 
وحطــم المتســابق االيرانــي »فــرزاد ســبهوند« 
الرقــم القياســي العالمــي برمــي القــرص ليتــوج 
بالميداليــة الذهبيــة فــي دورة االلعــاب البــارا آســيوية 

ــي اندونيســيا. 2018 ف
ــا  ــى جاكارت ــارس ال ــاء ف ــة انب ــد وكال ــر موف وذك
ــي  ــم القياســي العالمــي ف ان ســبهوند حطــم الرق
مســابقة رمــي القــرص لفئــة F62 -44/F34/64 ، وحــل 
بالمركــز الثانــي والثالــث متســابقين مــن الهنــد 
مســجلين 46.61 و45.61 متــر  علــى التوالــي ليحصــا  

ــة. ــة والبرونزي ــن الفضي ــى الميداليتي عل
»شــهرام  اآلخــر  االيرانــي  المتســابق  وحــل 

الســادس. المركــز  فــي  بــور«  حســن 
 « رســتمي  اهلل  »روح  االيرانــي  الربــاع  وتــوج 
االثقــال  رفــع  مســابقة  فــي  الذهبيــة  بالميداليــة 
لــوزن 72 كلغــم فــي دورة االلعــاب البــارا آســيوية2018 

الجاريــة حاليــا فــي اندونيســيا.
وذكــر موفــد وكالــة انبــاء فــارس الــى جاكرتــا 
ان رســتمي اســتطاع فــي الرفعــات الثــاث االولــى 
ــي،  ــى التوال ــم  عل ــن تســجيل 213 و218 و225 كلغ م
ونجــح فــي الرفعــة الرابعــة مــن تســجيل 229 كلغــم 

ــم القياســي العالمــي. محطمــا الرق
ــي »روح اهلل رســتمي«  ــاع االيران ــر ان الرب يذك
ــاد  ــارا اولمبي ــي ب ــة ف ــة الفضي ــى الميدالي ــز  عل حائ
لنــدن 2012 ، فيمــا لــم يشــارك فــي دورة االلعــاب 
البــارا آســيوية فــي اينشــون 2014 وبــارا اولمبيــاد ريــو 

 .2016
وحــل فــي المركــز الثانــي ربــاع عراقــي مســجا 
220 كلغــم لينــال الميداليــة الفضيــة ، فيمــا جــاء ربــاع 
مــن تركمانســتان بالمركــز الثالــث مســجا 185 

كلغــم ليحصــل  علــى الميداليــة البرونزيــة.
وفــاز الاعبــان االيرانيــان 'علــي رضــا مختــاري' 
و اســداهلل عظيمــي امــس االربعــاء بميداليتيــن 
ذهييتيــن وفضيــة ضمــن فعاليــات االلعــاب البــارا 

ــا. ــي جاكرت ــة ف ــيويةا لمقام آس
وحطــم الاعــب مختــاري الرقــم القياســي فــي 
اســيا وكذلــك فــي االلعــاب البــارا آســيوية فــي رمــي 
الثقــل فئــة F53 فــي 8.73 متــر وتقلــد الميداليــة 

الذهبيــة.

وحصــد الاعــب عظيمــي الميداليــة الفضيــة 
فــي رمــي الثقــل فــي فئــة F53 فــي 8.35متــر .

وفــاز العــب ســوري بمداليــة برونزيــة فــي هــذه 
المنافســات.

مــن  الســابعة  الجولــة  منافســات  وُاقيمــت 
ــر  ــاف البص ــن وضع ــطرنج للمكفوفي ــات الش منافس
فــي جاكرتــا ضمــن األلعــاب البــارا اولمبيــة اآلســيوية 
2018 حصــل فيهــا العبــون والعبــات مــن ايــران علــى 
8 ميداليــات تمثلــت فــي3 ذهبيــات و3 ميداليــات 

فضيــة وبرونزيتيــن.
ــيدات  ــة b2 و b3 للس ــات مجموع ــي منافس وف
مــن  لهــا  تســنّى  مــا  جميــع  ايــران  حصــدت 
ميداليــات فرديــًا وفرقيّــًا حيــث إعتلــت »عاطفــة 

نََقــوي« المركــز االول بحصولهــا  علــى 5.5 نقــاط 
لتكــون بطلــة اللعبــة والمتقلــدة للميداليــة الذهبيــة 

ــا. فيه
كمــا حصلــت »فريبــا زنــده بــودي« ب5 نقــاط  
ــز  ــي المرك ــول« ف ــا »فاطمــه برق ــة تلته ــى الفضي عل

ــث. الثال
وبذلــك يكــون الفريــق االيرانــي بمجموعتــه 
مســابقات  فــي  االول  المركــز  علــى  قــد حصــل  
العبــوه  التــي جمعهــا  النقــاط  بفضــل  الشــطرنج 
ومُِنــح المنتخــب االيرانــي ميداليــة ذهبيــة فــي 

البصــر. وضعــاف  للمكفوفيــن  الشــطرنج  لعبــة 
وفــي مجموعــة b2 و b3 للرجــال تقّلــد االيرانــي 
ُاميــد كريمــي ذهبيــة الشــطرنج بمجمــوع 5.5 نقــاط 
وتقّلــد فــي مجموعــة b2 و b3 للرجــال ُاميــد كريمــي 
ومجيــد باقــري وعليرضــا قورشــي بيغــي، ميداليــات 

. فضية
وفــي مســابقات b1 للســيدات فــي الشــطرنج 
ــا  حصلــت ليلــى زارع زاده  علــى الفضيــة فرديــًا وأمّ
ــات:  ــدت االيراني ــة فقــد تقّل فــي المنافســات الفرقيّ
مليحــة صفايــي و ليلــى زارع زاده و زهــراء محمــدي 

ــة. ــات فضي راد ميدالي
وحصلــت »هاشــميّة مُتّقيــان«  علــى الميدالية 
ــادة  ــرص للســيدات م ــي الق ــة رم ــي لعب ــة ف الذهبي
اولمبيــة  البــارا  األلعــاب  منافســات  فــي   57/F56

اآلســيوية 2018.
يذكــر ان دورة االلعــاب البــارا آســيوية الثالثــة 
افتتحــت يــوم الســبت فــي العاصمــة االندونيســية 
جاكرتــا وتســتمر لمــدة اســبوع ويشــارك فيهــا اكثــر 
مــن 3500 رياضيــة ورياضيــة مــن 43 بلــدا فــي 18 
ــة مــن  ــران ببعثــة مكون مســابقة، وتشــارك فيهــا اي

209 رياضييــن فــي 13 مســابقة.

بتحطيم ثالثة ارقام قياسية..

بعثتنا الثالثة في تقلد الميداليات بـ االلعاب البارا اسيوية


