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كأس العالم بكرة السلة الثالثية

إيران  ..لقطات ال تنسى في كأس العالم

بع��د تأهله��ا لنس��ختين متتاليتي��ن م��ن
بطول��ة كأس العال��م للم��رة األول��ى ف��ي
تاريخها ،ستسعى إيران إلى تحقيق مفاجأة
في مونديال روسيا  ،2018من خالل منافسة
شرسة في المجموعة الثانية.
تواج��ه إي��ران ف��ي دور المجموع��ات بط��ل
كأس العالم  2010منتخب إس��بانيا ،وبطل
أوروب��ا  2016منتخ��ب البرتغ��ال ،باإلضاف��ة
إل��ى منتخ��ب المغ��رب الذي لم يس��تقبل أي
ه��دف ف��ي مرم��اه خ�لال س��ت مباري��ات م��ن
التصفي��ات األفريقي��ة المؤهل��ة لنهائي��ات
كأس العالم.
ويحت��اج اإليراني��ون إل��ى االعتم��اد عل��ى
النجاح��ات الس��ابقة لتحقي��ق اإلله��ام ،وفي
ه��ذا الس��ياق يلق��ي الموق��ع اإللكترون��ي
الرسمي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم نظرة
عل��ى أفضل لحظات إيران في كأس العالم
حتى اآلن:
تأه��ل المنتخ��ب اإليران��ي إل��ى نهائي��ات
كأس العال��م  1978ف��ي األرجنتي��ن بع��د
نجاح��ه ف��ي التصفي��ات اآلس��يوية المؤهل��ة
للموندي��ال وع��دم تلقي��ه أي هزيم��ة ،بعدما
كان��وا قد فش��لوا في الوصول إل��ى نهائيات
كأس العال��م ف��ي محاولته��م األول��ى قب��ل

أربع س��نوات ،لكن ه��دف غفور جهاني خالل
المب��اراة الت��ي ف��از فيه��ا المنتخ��ب اإليراني
 0-1عل��ى أس��تراليا ضم��ن له��م التأه��ل إلى
الحدث العالمي.
وق��د اعتب��ر الكثي��رون أن وج��ود المنتخ��ب
الق��ادم م��ن آس��يا الوس��طى ف��ي مجموع��ة
كان��ت تض��م منتخب��ات قوي��ة مث��ل البي��رو
وهولندا واسكتلندا ،كان يعني ببساطة أن
المنتخ��ب اإليراني س��يكون بحاجة للخروج
بأقل الخس��ائر .حيث أن الخس��ارة  3-0أمام
هولندا زادت من صعوبة المش��اركة ،بعدما
أح��رز روب رينس��ينبرينك ثالثية المنتخب
الهولندي في الجولة األولى.
وف��ي مباراة المنتخب اإليراني في الجولة
الثاني��ة أم��ام اس��كتلندا ،انتقل��ت األمور من
س��يئ إل��ى أس��وأ عندم��ا وض��ع أندراني��ك
إس��كندريان الكرة بالخط��أ في مرمى فريقه
ليعطي اسكتلندا التقدم في الشوط األول.
لكن المنتخب اإليراني رفض االستس�لام،
وحق��ق ف��ي نهاي��ة المط��اف هدف �اً ثمين �اً
عندم��ا تجاوز ايرج دانايي فرد االس��كتلندي
آرش��ي جيميل وس��دد كرة جميلة من زاوية
ضيق��ة ،اإليرانيون س��جلوا أخيراً في كأس
العال��م ،وعندم��ا أطلق��ت صاف��رة النهاي��ة،

كان��ت هن��اك احتفاالت كبي��رة ،خاصة أن
إيران حصلت على أول نقطة لها في بطولة
كأس العالم.
 - 1998الفوز األول بكأس العالم
بعد تلقيه الخس��ارة  1-0أمام يوغوسالفيا
في المباراة األولى ،دخل المنتخب اإليراني
المواجه��ة أم��ام الواليات المتح��دة مدركاً
أن��ه بحاجة إلى تحقيق الفوز للحفاظ على
آماله في التأهل لألدوار اإلقصائية.
اش��تعلت األج��واء عندم��ا أعط��ت رأس��ية
حمي��د اس��تيلي التق��دم إلي��ران م��ن ضرب��ة
رأس��ية في مرمى حارس المرمى األمیركي
كيس��ي كيل��ر .بعد ذلك ح��ارب الفريقان
حت��ى الدقيق��ة  ،83عندم��ا س��جل المتأل��ق
مه��دي مه��دوي كي��ا الحاصل عل��ى جائزة
أفضل في آسيا هدفاً جمي ً
ال انفرد بالحارس
كيل��ر وس��دد ك��رة ف��ي الزاوي��ة الس��فلية
محققاً هدف الفوز الثاني.
بع��د ذلك تق��دم بري��ان ماكبرايد ليضع
الكرة في الشباك اإليرانية لصالح الواليات
المتح��دة من خالل هدف غير واضح لتكون
النهاي��ة متوت��رة لبض��ع دقائ��ق .وف��ي نهاي��ة
المطاف ،حصلت إيران على أول فوز لها في
نهائيات كأس العالم في خمس مشاركات

حت��ى اآلن .وق��د خس��ر المنتخ��ب اإليران��ي
بنتيجة  2-0أمام ألمانيا في مباراته األخيرة
في المجموعة السادس��ة ،ليتم إقصاء إيران
م��ن دور المجموع��ات مرة أخ��رى ،لكن تلك
الليلة في ليون ستكون دائماً ذكرى جميلة
لكل اإليرانيين.
 - 2014األداء البطولي أمام األرجنتين
ع��ودة المنتخ��ب اإليران��ي إل��ى نهائي��ات
كأس العال��م بع��د غياب��ه ع��ن نس��خة ع��ام
 ،2010وضعت��ه ف��ي مواجه��ة األرجنتي��ن
الوصيف��ة ف��ي نهاي��ة البطول��ة ،باإلضاف��ة
إل��ى نيجيريا والمش��ارك ألول م��رة منتخب
البوسنة والهرسك.
بع��د التع��ادل الس��لبي في كوريتيب��ا أمام
أبط��ال أفريقيا آنذاك ،كان الوقت قد حان
لمواجهة ليونيل ميسي في الجولة الثانية.
ودخ��ل المنتخ��ب اإليران��ي إل��ى المب��اراة
باعتب��اره الط��رف األضع��ف بش��كل صري��ح،
ولك��ن رج��ال الم��درب كارل��وس كي��روش
وقف��وا ن��داً قوياً أم��ام المنافس ،وت��م مراقبة
األرجنتينيي��ن ف��ي كل منطقة من الملعب
خالل الشوط األول.
وكان��ت هن��اك ضرب��ة رأس��ية عب��ر ج�لال
حس��يني م��ن ف��وق العارض��ة ،وه��ي الفرص��ة
التي كادت أن تكس��ر حالة التعادل السلبي
بي��ن المنتخبي��ن قب��ل نهاية الش��وط األول.
وم��ع ف��رض األرجنتي��ن ضغط �اً كبي��راً في
الش��وط الثاني ،تمكنت إي��ران من الحصول
عل��ى بع��ض الف��رص م��ن هجم��ات مرت��دة
ف��ي الش��وط الثان��ي ،واقت��رب رض��ا قوج��ان
نج��اد م��ن التس��جيل لمصلح��ة إي��ران ف��ي
مناس��بتين ،لك��ن ح��ارس مرم��ى س��يرجيو
روميرو حالفه الحظ في الحالتين.
ف��ي الط��رف اآلخ��ر م��ن الملع��ب ،أصب��ح
المنتخ��ب األرجنتين��ي محبط �اً م��ع اقتراب
الوق��ت إل��ى نهاي��ة  90دقيق��ة .ف��ي ذل��ك
الوق��ت ،اس��تغرق األم��ر لحظ��ة م��ن تأل��ق
ف��ردي م��ن ميس��ي لكس��ر صم��ود اإليرانيين
ف��ي النهاي��ة ،والحص��ول عل��ى ه��دف الف��وز
المتأخر لصالح األرجنتين.
عل��ى الرغ��م من ه��ذه النتيجة ،ف��إن األداء
الكبي��ر ال��ذي قدم��ه المنتخ��ب اإليران��ي
ف��ي ه��ذا اللق��اء قد تص��در عناوي��ن األخبار،
حيث غادر الالعبون س��تاد مينيرو ورؤوسهم
مرفوع��ة .ضمن��ت األرجنتي��ن تأهله��ا ف��ي
ص��دارة المجموع��ة ووصل��ت إل��ى المب��اراة
النهائي��ة ،بينم��ا كان��ت النقط��ة الوحي��د
إليران في نسخة عام  2014أمام نيجيريا.

إيران تهزم مضیفتها االرجنتني بدوري االمم

االيرانية سارا جوانمردي  ..مرشحة كأفضل
رياضية لشهر مايو 2018

ف��از منتخ��ب اي��ران للك��رة الطائ��رة
صب��اح الس��بت عل��ى مضيف��ه ونظي��ره
االرجنتين��ي بثالث��ة اش��واط مقاب��ل
ش��وطين وذل��ك ف��ي اط��ار االس��بوع
الثان��ي م��ن دوري االمم للكرة الطائرة
.2018
وفاز المنتخب االيراني في االشواط
الثان��ي والثال��ث والخام��س 22 -25
و  15-25و  9-15عل��ى التوال��ي ،فيم��ا
خس��ر ف��ي الش��وطين االول والراب��ع
بنتائ��ج  21-25و  ،24-26واقيم��ت
ه��ذه المس��ابقة ف��ي مدينة س��ن خوان
االرجنتينية.
وس��تالقي ايران ايطاليا فجر االحد
في ثاني مبارياتها ضمن المرحلة الثانية من دوري االمم  2018التي تس��تضيفها االرجنتين
الى أن تواجه كندا مساء االحد ايضاً.

اعلن��ت اللجنة االولمبية لذوي االحتياجات
الخاصة قائمة بالمرشحين لنيل جائزة أفضل
الرياضيين لشهر مايو .2018
وق��د اج��رت اللجن��ة المذك��ورة اس��تعالماً
النتخ��اب افض��ل رياض��ي لش��هر ماي��و ،2018
وتقدم��ت بقائم��ة م��ن ضمنه��ا االيراني��ة س��ارا
جوانمردي الحاصلة على جوائز عدة والعضوة
في المنتخب الوطني لرياضة الرماية.
ومن النتائج المميزة لجوانمردي كانت في
بطول��ة كوري��ا الجنوبي��ة للرماي��ة ،حيث فازت
بذهبي��ة  10أمت��ار و 50متراً بالرماي��ة بالندقية
الهوائي��ة .وال��ى جان��ب س��ارا كان هن��اك
رياضي��ون م��ن اوكرانيا (رف��ع االثقال) وبلجيكا (الس��احة والميدان) ومن كن��دا (الجودو).
وللتصوي��ت لصال��ح ممثل��ة اي��ران ف��ي ه��ذا الترش��يح هن��اك فرصة زمني��ة حتى ي��وم الجمعة
الق��ادم المص��ادف الثام��ن م��ن حزي��ران ،ويمك��ن له��ذا الغ��رض ايض �اً مراجع��ة موق��ع اللجنة
الدولية لالولمبياد ذوي االحتياجات الخاصةwww.paralympic.org:

للكرة الطائرة 2018

والثامن والعشرين عامليا

ايران في املركز الثالث
آسيويا في الشطرنج
احت��ل المنتخ��ب االيران��ي للش��طرنج المرك��ز
الثام��ن والعش��رين عالمي��ا ب �ـ 2542نقط��ة والثالث
اس��يويا وذل��ك ف��ي اخ��ر تصنيف لالتح��اد الدولي
للشطرنج .واعلن االتحاد الدولي للعبة الشطرنج
تصني��ف المنتخب��ات واحتل��ت روس��يا الص��دارة
عالميا بـ  2742نقطة تلتها الصين
بـ �ـ  2709نق��اط ث��م امري��كا  2701واحتل��ت اي��ران
المرك��ز الثام��ن والعش��رين  2542نقطة وفي قارة
اس��يا احتل��ت اي��ران المرك��ز الثال��ث بع��د الصين
والهن��د  .واحتلت الالعبة «ه��و يفان»  2658نقطة
المركز االول عالميا في تصنيف االتحاد الدولي
للش��طرنج و» ج��و فنج��وان»  2568نقط��ة ثاني��ا
و» ان��ا موزيج��وك»  2564نقط��ة ثالث��ا واحتل��ت
الالعب��ة االيراني��ة «س��ارا س��ادات خادم الش��ريعة «
المرك��ز الثام��ن والثالثي��ن  2425نقط��ة  .ويعتبر
الالع��ب «برهام مقصودلو»  2638نقطة كأفضل
الع��ب ايران��ي في قائم��ة الترتي��ب العالمي التحاد
الشطرنج .
وكان��ت ايران في المرك��ز  51عالميا عام 2015
وذلك  2479نقطة.

كريستيانو رونالدو يبلغ زمالءه بقراره النهائي
كش��فت تقاري��ر صحفي��ة إس��بانية أن
البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو ،الع��ب
ري��ال مدري��د ،كش��ف لنج��وم الملك��ي ،ع��ن
مس��تقبله م��ع الفري��ق ،قب��ل نهائ��ي دوري
أبط��ال أوروب��ا ،ي��وم الس��بت الماض��ي ،أم��ام
ليفربول اإلنجليزي.
وبحس��ب م��ا نش��رته صحيف��ة «م��اركا»
اإلس��بانية ،ف��إن كريس��تيانو رونال��دو أكد
له��م أن��ه ق��رر الرحي��ل ع��ن الفري��ق الملك��ي
خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وأضافت الصحيفة أن العبي ريال مدريد
كان��وا يعلمون أن نهائي كييف ،هو اللقاء
األخي��ر لكريس��تيانو رونال��دو بقمي��ص
الفري��ق ،لكنه��م ل��م يتوقعوا تلمي��ح الالعب
البرتغال��ي لذل��ك بعد حصد اللقب القاري
مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن زمالء رونالدو في ريال مدريد ،يعتقدون أنه سيرحل،
وأن الن��ادي يتعام��ل به��دوء م��ع الموق��ف ،لك��ن اإلدارة غاضبة ف��ي ذات الوقت من
تصرف صاحب الـ 33عاما بعد نهائي كييف.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن ري��ال مدري��د ال يري��د االس��تغناء ع��ن كريس��تيانو
رونالدو ،وأنه يعتمد على قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بمليار يورو،
لمنعه من الرحيل ،وعدم االستجابة لرغبته في تحسين عقده.
وختم��ت الصحيف��ة ب��أن ري��ال مدري��د ،ال يريد تحس��ين عقد رونال��دو ،وهو في
عمر  33عاما ،بالرغم من مستواه الرائع في المواسم األخيرة.
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فرنسا تتالعب بإيطاليا في
ودية على شرف املونديال
تالع��ب منتخ��ب فرنس��ا بضيف��ه
اإليطال��ي وهزم��ه ( )1-3ود ًي��ا الجمع��ة
على ملعب نادي نيس ،ضمن استعدادات
الديوك ،لخوض منافسات كأس العالم
في روسيا.
سجل ثالثية فرنسا صامويل أومتيتي
وأنط��وان جريزم��ان (م��ن ركل��ة ج��زاء)
وعثم��ان ديمبل��ي ف��ي (ق  ،8و ،29و،)63
عل��ى الترتي��ب بينم��ا أح��رز ليون��اردو
بونوتشي هدف إيطاليا الوحيد (ق .)36
هذا وجرت مساء الجمعة عدة مباريات
دولي��ة ودي��ة أخ��رى كان��ت نتائجه��ا
بالشكل التالي:
كوريا ج  - 1البوسنة والهرسك 3
استراليا  - 4التشيك صفر
الهند  - 5تايوان صفر
يوتسواتا  - 6الموريشيس صفر
انغوال صفر  -ماالوي صفر
مالطة صفر  -جورجيا 1
تونس  - 2تركيا 2
مصر صفر  -كولومببيا صفر
الجزائر  - 2الرأس االخضر 3

منتخب ايران النسوي يواجه امريكا في بداية املشوار

وضع��ت القرع��ة التي اجري��ت من قبل
االتح��اد الدول��ي لك��رة الس��لة ،المنتخب
االيران��ي النس��وي بك��رة الس��لة الثالثي��ة
المنتخ��ب االيران��ي ف��ي المجموع��ة
الثالث��ة ال��ى جان��ب كل م��ن (امري��كا -
روسيا  -اوغندا  -اندورا).
وجاء برنامج المباريات كالتالي:
السبت2018/6/9 :

ايران  -امريكا
اوغندا  -ايران
االثنين6/11 :
ايران  -روسيا
ايران  -اندورا
*ويتأه��ل منتخب��ان م��ن كل مجموع��ة
ال��ى المرحل��ة االخ��رى م��ن البطول��ة والتي
تجري منافساتها الثالثاء المصادف .6/12

للرمي بالبندقية الثالثية االوضاع

ارتقاء «الهه احمدي»  75مرتبة في التصنيف الدولي
ف��ي آخ��ر تصني��ف دول��ي
التح��اد الرم��ي بالبندقي��ة
ف��ي ثالث��ي االوض��اع احتل��ت
االيراني��ة اله��ه احم��دي
المركز السادس عالمياً.
وبه��ذا تك��ون ق��د ارتق��ت 75
مرك��زاً ع��ن آخ��ر تصني��ف
كانت تحتله س��ابقاً ،وذلك
بع��د أن خطف��ت الميدالي��ة
الذهبي��ة ف��ي بطول��ة العال��م
الشهر الماضي.
أم��ا مواطنته��ا نجم��ة
خدمت��ي فق��د س��قطت ف��ي
الرم��ي بالبندقي��ة الهوائي��ة  18مرك��زاً
وف��ي الرم��ي بالندقي��ة ذات االوض��اع
الثالثة فقد سقطت  40مركزاً.
وفيم��ا يل��ي مراك��ز المتس��ابقين
االيرانيين في آخر تصنيف دولي:
في الرمي بالبندقية الهوائية  10م:
آرمين��ا صادقي��ان  - 29اله��ه احم��دي
 - 56نجم��ة خدمت��ي  - 68زهرا هاش��مي

 - 110نرجس امام قلي نجاد  - 156امير
س��ياوش ذو الفقاري��ان  - 64امير محمد
نكونام  - 69بوريا نوروزيان .185
ف��ي الرم��ي بالبندقي��ة الثالثي��ة
االوضاع:
بوري��ا نوروزي��ان  - 72مهي��ار صداق��ت
 - 123حسين باقري  - 145الهه احمدي
 - 6نجم��ة خدمت��ي  - 76م��ه لق��ا ج��ام
بزرك .57

حدادي يحرز املركز الثالث لرمي
القرص في دوري أملاس روما
أح��رز الرياض��ي اإليران��ي الفائ��ز بالوصاف��ة في
بطول��ة لن��دن لأللع��اب األولمبي��ة « 2012إحس��ان
حدادي» ،المركز الثالث لرمي القرص في دوري
ألم��اس روم��ا ،بع��د أن حق��ق رمي��ة بل��غ طوله��ا 65
مترا و 93سانتيمترا.
وبلغ طول رميته األولى  63مترا و 31سانتيمترا
وف��ي الرمي��ة الثاني��ة تمك��ن من تس��جيل رقم قياس��ي بلغ  65مت��را و 93س��انتيمترا ،بينما بلغ
ط��ول رميات��ه الثالث��ة حتى السادس��ة حس��ب التوالي 63 ،مت��را و 34س��انتيمترا ،و 62مترا و81
سانتيمترا ،و 63مترا و 5سانتيمترات ،و 63مترا و 3سانتيمترات.
وتوج «فدريك داكرز» من جامايكا بلقب البطولة لهذه المنافسات بعد تحقيقه رمية بلغ
طولها  68مترا و 51سانتيمترا ،فيما أحرز لقب الوصافة «أندريوس غودسيوس» من ليتوانيا
بعد تس��جيله رقما بلغ  68مترا و 18س��انتيمترا .كما سيش��ارك حدادي في منافس��ات دوري
ألماس المقرر إقامتها في  28حزيران الجاري بالعاصمة النرويجية أوسلو.

 10آالف وجبة لألطفال مقابل كل هدف مليسي ونيمار
أعلن��ت ش��ركة بطاق��ات الدف��ع
اإللكترونية «ماس��تر كارد» ،أنها س��تتبرع
بـ  10آالف وجبة مدرس��ية لصالح البرنامج
العالم��ي لألغذي��ة التاب��ع لألم��م المتحدة
ف��ي كل م��رة يس��جل فيه��ا ليونيل ميس��ي
أو نيمار.
وس��تتكفل شركة «ماستر كارد  Mas� -
 »tercardبدف��ع تكلف��ة  10آالف وجب��ة
مدرس��ية ألطفال أمري��كا الالتينية والبحر
الكاريب��ي ،اعتب��ارا م��ن الجمع��ة وحت��ى
الع��ام  ،2020مقاب��ل كل ه��دف يس��جله
ليونيل ميس��ي أو نيم��ار في البطوالت
الرس��مية ،بم��ا فيه��ا نهائي��ات بطول��ة
كأس العال��م ،التي س��تنطلق ،يوم 14
يونيو الجاري ،في روسيا.
وصرح��ت آن��ا فيري��ل ،المتحدث��ة
اإلقليمية باس��م «ماس��تر كارد» بأن:
«أكث��ر م��ن  40ملي��ون ش��خص ف��ي
جمي��ع أنحاء أمريكا الالتينية يعانون
من الجوع ،ومعظمهم من األطفال “.
وقال نجما ك��رة القدم األرجنتيني
والبرازيل��ي ،ف��ي بي��ان لش��ركة
(ماس��تركارد) لتقدي��م مبادرته��ا:
«نتطلع إلى أن يس��هم هذا الجهد في

إتاح��ة الفرص��ة لمزي��د م��ن األطف��ال كي
يصبحوا رقم .”10
وأع��رب نيم��ار ع��ن س��عادته بالمس��اهمة
ف��ي ضمان «حصول أطف��ال المنطقة على
طبق ومزيد من األمل”.
وبدوره ،قال ميس��ي« :فخ��ور بكوني جزءا
من هذه الحملة التي ستس��اعد على تغيير
حي��اة آالف األطف��ال ف��ي ب�لادي ومناط��ق
أخ��رى م��ن العال��م .اتمن��ى أن ترس��م ه��ذه
المبادرة أكبر عدد ممكن من االبتس��امات
على وجوه األطفال».

