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في بدء مشواره ببطولة آسيا ..

في بولندا

االيراني «حدادي» باملركز الثاني في بطولة الجائزة الكبرى

اليوم  ..املنتخب االيراني بالكرة الطائرة
للشابات يواجه نظيره هونغ كونغ

حصل رامي القرص االيراني «حدادي»
على المرتب��ة الثانية في بطولة الجائزة
الكبرى التي اقيمت في بولندا.
وق��د س��جل احس��ان حدادي ف��ي الدورة
 64لبطول��ة الجائ��زة الكب��رى ف��ي بولندا
رقم �اً قياس��ياً ش��خصياً مق��داره (66.68
متر).
اما المركز االول فقد ناله الجامايكي
اندري��وس كودزي��وس برم��ي قرص برقم
قياس��ي ( 69.30متر) ،فيما جاء المركز
الثال��ث م��ن نصي��ب االلمان��ي روب��رت
هارتين��ك ال��ذي س��جل رقم �اً قياس��ياً
شخصياً ايضاً بلغ ( 65.13متر).
ام��ا المنافس��ان البولندي��ان االخ��ران
فق��د حص�لا عل��ى المركزي��ن الراب��ع
والخام��س برم��ي ق��رص بلغ ل��كل منهما

يب��دأ المنتخ��ب االيران��ي بالك��رة الطائ��رة
للش��ابات مش��واره ف��ي بطول��ة آس��يا بلق��اء
نظي��ره هون��غ كون��غ وذلك ف��ي مدينة باك
نين الفيتنامية.
وق��د ترك��زت تماري��ن المنتخ��ب االيران��ي
للش��ابات في االي��ام الماضية على الس��يطرة
على الكرة وعلى االرسال وصد الكرات.
ويش��رف عل��ى تدري��ب المنتخ��ب االيران��ي
الم��درب ابراهي��م وادي ،وال��ذي خ��اض م��ع
الفري��ق عدة مباري��ات تجريبية اعطت االمل
بهذا الفريق الواعد.
وتج��در االش��ارة ال��ى ان ال��دورة ال �ـ ()19
لبطول��ة آس��يا للش��ابات تح��ت س��ن  19عام �اً
تبدأ اليوم االحد وبمشاركة  16منتخباً.

بعد انتهاء االستفتاء الخاص بذوي االحتياجات الخاصة

االيرانية «سارا جوانمردي» أفضل رياضية لعام 2018

ايران تهزم الصني بجدارة في دوري االمم بالكرة الطائرة

الثان��ي ف��ي هذا االس��تفتاء) ،وكان هناك
منافس��ون اخ��رون م��ن بلجي��كا ف��ي ك��رة
الس��لة وفي الس��احة والمي��دان ،وكذلك
م��ن كن��دا ف��ي الج��ودو وم��ن البرازيل في
ركوب الخيل.
وم��ن الجدير بالذكر ان اخر منافس��ات
شاركت فيها س��ارا هي البطولة العالمية
ف��ي كوري��ا الجنوبية ،حي��ث حصلت على
الوس��ام الذهب��ي ف��ي منافس��ات الرم��ي
بالبندقي��ة الخفيف��ة ( 50م) والبندقي��ة
الهوائية ( 10م).

ه��زم المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي بالك��رة
الطائ��رة نظي��ره الصين��ي بنتيج��ة  0-3ف��ي
اط��ار االس��بوع الثالث ل��دوري االم��م  2018بكرة
الطائرة.
وف��ي ه��ذه المباراة الت��ي جرت عص��ر الجمعة
ف��ي مدين��ة اوف��ا الروس��ية ،س��يطر المنتخ��ب
الوطن��ي االيران��ي عل��ى مجري��ات اللع��ب وه��زم
نظي��ره الصين��ي بثالث��ة اش��واط مقابل الش��يء
وكان��ت نتائجه��ا كالتال��ي 19-25 :و  20-25و
. 15-25
يذك��ر ان��ه ف��ي االس��بوع االول ل��دوري االم��م
بك��رة الطائ��رة خس��رت اي��ران ام��ام المضي��ف
فرنسا  1-3ثم فازت على استراليا  0-3وخسرت
امام اليابان .1-3

وصربيا واميركا (اساسية) واستراليا وبلغاريا
وكن��دا وكوري��ا الجنوبي��ة (متغي��رة) ،وتلع��ب
المنتخبات معا جميعا خالل  5مراحل.
االس��بوع االول :اي��ران مع فرنس��ا (المضيفة)
واستراليا واليابان.
االس��بوع الثان��ي :اي��ران م��ع االرجنتي��ن
(المضيفة) وكندا وايطاليا.
االس��بوع الثالث :ايران مع روسيا (المضيفة)
والبرازيل والصين.
االسبوع الرابع :ايران مع اميركا (المضيفة)
وبولندا وصربيا.
االس��بوع الخام��س :اي��ران (مضيف��ة) م��ع
بلغاريا والمانيا وكوريا الجنوبية.
وف��ي مب��اراة أخ��رى ج��رت عص��ر أمس الس��بت

منتخب ايران النسوي بكرة السلة الثالثية يخسر امام اوغندا
خس��ر منتخ��ب اي��ران النس��وي بك��رة
الس��لة الثالثية مباراتيه االولى والثانية
ف��ي بطول��ة كأس العالم الجارية حالياً
في الفلبين.
حيث خسر المنتخب االيراني النسوي
مباراته االولى امام امريكا بنتيجة – 21
 ،7فيما خسر مباراته الثانية امام اوغندا
بنتيج��ة  .10 – 18وس��يكون الي��وم االحد
اس��تراحة للمنتخب االيراني وسيواصل
مباراتي��ه المتبقيتي��ن غ��دا االثني��ن
ام��ام كل من روس��يا واندورا .وس��يتأهل
م��ن كل مجموع��ة المنتخب��ان االول والثان��ي فقط ،وس��تقام مباريات المرحل��ة االخرى يوم
الثالثاء .ويذكر ان هذه المباريات قد بدأت الجمعة في العاصمة الفلبينية مانديال.

فيرستابن األسرع بالتجربتني الحرتني لسباق فورموال  1الكندي
المرك��ز الثان��ي بفارق عش��ر م��ن الثانية عن
فيرستابين ،فيما جاء هاميلتون في المركز
الثال��ث ،وه��و مرك��ز جي��د بالنظ��ر إل��ى ان��ه
اس��تخدم إط��ارات أبط��أ م��ن التي اس��تخدمها
فيرستابين.
وفش��ل سيباس��تيان فيتي��ل ف��ي احتالل أحد
المراك��ز الثالث��ة األول��ى ف��ي التجربتي��ن
وس��يحتاج إلى تحس��ن كبير خ�لال مجريات
السباق ليصبح سعيدا.
وبع��د م��رور س��تة س��باقات ف��ي الموس��م،
ف��از كل م��ن هاميلت��ون وفيتي��ل وريتش��اردو
بس��باقين ،حي��ث يتص��در هاميلت��ون ترتي��ب
السائقين برصيد  11نقطة ،فيما يأتي فيتيل
في المركز الثاني برصيد  69وريتش��اردو في
المركز الثالث برصيد  72نقطة.
ويس��عى هاميلتون لمعادلة الرقم القياس��ي
م��ن حي��ث ع��دد م��رات الف��وز بس��باق الجائ��زة
الكب��رى الكندي ،حيث يس��عى للفوز به للمرة
السابعة.
وم��ن المق��رر أن يتف��ادى ريتش��اردو ،الفائ��ز
بس��باق موناك��و قب��ل اس��بوعين ،عقوب��ة
مرك��ز االنط�لاق ،حيث يمك��ن لفريقه إعادة
اس��تخدام جزء من المحرك الس��ابق بدال من
إدخال مكون جديد عقب حدوث مشكلة.

انه��ى المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي
اس��تعداداته لموندي��ال روس��يا الجمع��ة
بهزيمة المنتخب الليتواني في مباراة ودية
 . 0-1والتق��ى المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي
ف��ي اخ��ر مباريات��ه الودي��ة قب��ل موندي��ال
روس��يا في الس��اعة  19و 45دقيقة من مساء
الجمع��ة منتخ��ب ليتواني��ا وتمك��ن م��ن
هزيمته بهدف لالشيء ،وسجل هدف الفوز

للمنتخ��ب االيراني الالعب كريم انصاري
ف��رد ف��ي الدقيق��ة  88م��ن المب��اراة .ولعب��ت
اي��ران بخط��ة اربعة واحد اربع��ة واحد فيما
لع��ب الخص��م بخط��ة اربع��ة اثني��ن ثالث��ة
واحد  .ويواجه المنتخب االيراني في اولى
مباريات��ه في المونديال المنتخب المغربي
الجمعة القادمة عند الساعة  18و 30دقيقة
(  14توقيت غرينتش).

البرازيل ترفع شعار ال بديل عن اللقب في روسيا

بعد هزيمته االولى مقابل امريكا

رد ماكس فيرس��تابن س��ائق فريق ريد بول
َّ
عل��ى منتقدي��ه وس��جل الجمع��ة ،أس��رع زم��ن
بالتجربتين الحرتين األولى ،والثانية لسباق
الجائ��زة الكب��رى الكن��دي ،ضم��ن س��باقات
بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال.1
ويقام السباق ،بعد غد األحد ،ليتفوق بفارق
قلي��ل عل��ى بط��ل العال��م لوي��س هاميلت��ون،
س��ائق فري��ق مرس��يدس ،في التجرب��ة األولى،
وعل��ى كيم��ي رايكوني��ن ،س��ائق في��راري ،ف��ي
التجربة الثانية.
وتورط فيرس��تابن في العدي��د من الحوادث
طوال الموسم وحتى اآلن ،حيث تم التشكيك
في أسلوبه العدواني في قيادة السيارة.
لك��ن تس��جيل دقيق��ة ،و 13.302ثاني��ة عل��ى
مضم��ار «جيلي��س فيلينويف��ا» بمونتري��ال
البال��غ طوله  4.361كيلومت � ًرا كان هو الرد
المثال��ي بالتجرب��ة األولى ،كما اس��تطاع أن
يس��جل أس��رع زم��ن بالتجرب��ة الثاني��ة حي��ث
سجل دقيقة ،و 12.198ثانية.
وج��اء هاميلت��ون في المرك��ز الثاني بفارق
 0.088ثانية ،فيما جاء دانيل ريتشاردو ،سائق
ري��د ب��ول ،ف��ي المركز الثال��ث ،ف��ي التجربة
األولى.
وف��ي التجرب��ة الثاني��ة ج��اء رايكوني��ن ف��ي

على الترتيب بيوتر ماالجوفس��كي 64.10
م وروبرت اوربانك  61.75م .
ه��ذا وكان ح��دادي ف��ي ال��دوري
االلماس��ي ف��ي اوس��لو ق��د رم��ى ق��رص
بمسافة  67.55م في المركز الثاني.

املنتخب االيراني ينهي استعدادته للمونديال بفوز على ليتوانيا
فيما تخسر مباراتها أمام فريق البرازيل

بع��د انته��اء االس��تفتاء ال��ذي حددت��ه
اللجن��ة الدولي��ة ألولمبي��اد ذوي
االحتياج��ات الخاص��ة عب��ر موقعه��ا
االلكترون��ي ،ج��اءت االيراني��ة س��ارا
جوانم��ردي بعن��وان أفض��ل رياضي��ة ف��ي
العالم.
وكان االس��تفتاء قد ب��دأ في الثاني من
يونيو الجاري واس��تمر لمدة اسبوع واحد،
حي��ث كان��ت المنافس��ة م��ع جوانم��ردي
كل م��ن (فت��اة م��ن اوكراني��ا ف��ي رياضة
رف��ع االثق��ال وحصل��ت عل��ى المرك��ز
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وفي االسبوع الثاني فازت ايران على المضيف
االرجنتين  2-3وخسرت امام ايطاليا  0-3وامام
كندا . 1-3
ويتناف��س  16منتخب��ا ،منه��ا  12اساس��يا
ثابت��ا لالع��وام الس��بعة القادم��ة و 4منتخب��ات
يمك��ن ان تتغي��ر كل ع��ام وه��ي كالتال��ي:
اي��ران واالرجنتي��ن والبرازي��ل وفرنس��ا والماني��ا
والصي��ن وايطالي��ا والياب��ان وبولن��دا وروس��يا

ضم��ن ال��دوري ذات��ه ،خس��ر المنتخ��ب االيراني
مبارات��ه أم��ام منتخ��ب البرازي��ل بثالثة أش��واط
مقابل شوطين .وكان الشوط االول قد انتهى
لصال��ح البرازي��ل  17 - 25والثاني لصالح ايران
 23 - 25والثال��ث لصال��ح البرازي��ل 19 - 25
والراب��ع لصال��ح اي��ران  21 - 25ليلجأ الفريقان
ال��ى ش��وط خامس حاس��م الذي انته��ى لصالح
الفريق البرازيلي .13 - 15

صالح يستحضر ذكرياته الكروية  ..ويصف مشاعره بعد نهائي كييف
قال محمد صالح نجم منتخب مصر ،إنه عاش
ليلة صعبة ،بعد خسارة فريقه ليفربول لقب دوري
أبط��ال أوروب��ا ،أمام ريال مدري��د ( )1-3في كييف
ومغادرته الملعب مصابا خالل الشوط األول.
وأوض��ح ص�لاح ،ف��ي تصريح��ات لصحيف��ة
«ليكي��ب» الفرنس��ية« :كان��ت ليل��ة صعب��ة بع��د
خس��ارة دوري األبط��ال والخ��روج مصاب��ا ،لكن��ي
مقات��ل ،وكان��ت ل��دي ثق��ة كبي��رة ف��ي اللح��اق
بالمونديال”.
وأضاف« :طوال الموسم صرحت أكثر من مرة
بأنن��ي ألع��ب ف��ي مرك��ز الجناح وال أفك��ر كثيرا
في عدد األهداف التي أسجلها».
وتاب��ع النجم المص��ري ضاحكا« :لكنها لم تكن
الحقيق��ة ،وبع��د ع��دد م��ن المباري��ات س��جلت مع
ه��اري كي��ن وس��يرجيو أجوي��رو نف��س الع��دد من
األه��داف ،حينه��ا بدأت التفكير ف��ي حصد جائزة
هداف البريمييرليج ،هذا سر أقوله ألول مرة”.
وأكم��ل« :طريق��ة لع��ب ليفرب��ول س��اعدتني
كثي��را ،لق��د طالبن��ي الم��درب يورج��ن كل��وب
بالتمرك��ز ف��ي قل��ب الهج��وم بحي��ث أك��ون
قريب��ا م��ن المرم��ى ،كل��وب يجيد تطوي��ر قدرات
المهاجمي��ن ،ومن��ذ الي��وم األول ل��ي م��ع الفري��ق
يعتبرني مثل صديقه”.
وأش��ار إل��ى أن ذكرياته األول��ى مع كرة القدم،
تتعل��ق بكأس العالم  ،2002حيث يتذكر النهائي
بي��ن ألماني��ا والبرازيل ،وأغلب مباري��ات البطولة،

خاص ًة خسارة فرنسا أمام السنغال.
ولف��ت ه��داف ال��دوري اإلنجليزي ،إل��ى ارتباطه
ف��ي الصغ��ر بـ 3أس��اطير كروي��ة ،وهم :الفرنس��ي
زي��ن الدين زي��دان ،والبرازيلي رونالدو ،واإليطالي
فرانشيسكو توتي.
وق��ال ص�لاح ع��ن ذل��ك« :رونال��دو كان يتمتع
بمه��ارات رائعة ف��ي إنهاء الهجم��ات ،وزيدان كان
س��احرا ..مش��اهدته كانت تعلم��ك كيف تلعب
ك��رة الق��دم ،وكي��ف تحبها ،وق��د تابعته كثيرا
في ريال مدريد حين كان العبا”.
أم��ا عن توتي ،فق��ال« :كان يمتلك رؤية رائعة
وطريقة فريدة للتس��ديد ،بخ�لاف أنه لعب لروما
 24عام��ا ..لعب��ت بجواره هن��اك ،ومنذ اليوم األول
وحت��ى األخير ،اس��تمتعت باللعب معه ،ولم أكن
أتخيل أن أصبح بجواره ..إنه العب عظيم».

بينم��ا ب��دا كل ش��يء جاه��زا ومع��دا تمام��ا
أم��ام المنتخب البرازيل��ي ،من أجل الفوز بلقبه
العالم��ي الس��ادس عب��ر بطول��ة كأس العال��م
 2014التي اس��تضافتها بالده ،فش��ل الفريق في
تجنب مأساة جديدة في المونديال على أرضه.
وكان��ت المرة الوحيدة الس��ابقة التي أقيمت
فيه��ا البطول��ة بالبرازي��ل ع��ام  1950وكان
المنتخ��ب البرازيلي بحاجة إل��ى التعادل فقط
ف��ي المب��اراة الختامي��ة للبطول��ة أم��ام منتخب
أوروجواي ولكنه خسر اللقاء  1ـ  2أمام نحو 200
أل��ف مش��جع احتش��دوا ف��ي س��تاد “ماراكان��ا»
األس��طوري ،لتع��رف ه��ذه الهزيم��ة تاريخي��ا
بلق��ب «ماراكان��ازو”  .وب��دا الوض��ع مختلف��ا
في النس��خة الماضية من بطولة كأس العالم
والت��ي اس��تضافتها البرازي��ل قب��ل أربع س��نوات،
حيث خاضها المنتخب البرازيلي وهو يستحوذ
عل��ى الرقم القياس��ي لعدد مرات الف��وز باللقب
العالمي برصيد خمسة ألقاب.
وحظ��ى راقص��و الس��امبا بتش��جيع جماهيري
حماس��ي ف��ي كل خط��وة ل��ه بالبطول��ة ،كم��ا
تمت��ع الفري��ق بوج��ود م��درب لدي��ه الخب��رة
باالنتص��ارات (لوي��س فيليب��ي س��كوالري)
ومجموع��ة م��ن الالعبي��ن الرائعي��ن القادري��ن
على التتويج باللقب العالمي.
وكان الم��درب لوي��س فيليب��ي س��كوالري،
ق��د ق��اد المنتخ��ب البرازيل��ي إل��ى الف��وز بلقب��ه
العالم��ي الخام��س ف��ي موندي��ال  2002بكوري��ا
الجنوبي��ة والياب��ان ،وكان أم��ل البرازيليين هو
أن يكرر س��كوالري اإلنجاز ويت��وج الفريق بلقبه
العالمي السادس.
ولك��ن كل ه��ذه اآلم��ال تبخ��رت عل��ى س��تاد
«مينيراو» وتعرض الفريق لصدمة أكثر قسوة
م��ن نظيرته��ا ف��ي  1950حي��ث خس��ر  1ـ  7أم��ام
نظيره األلماني (مانشافت) في المربع الذهبي
للبطول��ة لتصب��ح فضيحة جديدة للس��امبا في
الموندي��ال عل��ى أرض البرازي��ل وأطل��ق عليه��ا
لق��ب «ميني��رازو” .واآلن يخ��وض المنتخ��ب
البرازيل��ي فعاليات ال��دور األول لمونديال 2018
بروس��يا ضم��ن مجموع��ة متوس��طة المس��توى
يمكن��ه العب��ور م��ن خالله��ا لل��دور الثان��ي حيث
تض��م مع��ه منتخب��ات سويس��را وكوس��تاريكا
وصربي��ا .ولكن ه��دف الفريق بالطب��ع لن يكون
العب��ور لل��دور الثاني أو صدارة ه��ذه المجموعة
وإنم��ا س��يكون هدف��ه الوحي��د هو الف��وز باللقب
لتعزي��ز رقم��ه القياس��ي ال��ذي أصب��ح مه��ددا
م��ن قب��ل المنتخ��ب األلماني بعدم��ا أحرز لقب
مونديال  2014وتساوى مع نظيره اإليطالي في
رصيد أربعة ألقاب لكل منهما.
كم��ا يتطل��ع المنتخ��ب البرازيل��ي إل��ى محو
آث��ار الموندي��ال الماض��ي وإن كان��ت الهزيم��ة
 1ـ  7أم��ام ألماني��ا ،س��تظل حاض��رة ف��ي ذاك��رة
التاريخ بغض النظر عن إنجازات السامبا.
ويس��عى المنتخ��ب البرازيل��ي جاه��دا إل��ى

ص��دارة مجموعت��ه ف��ي ال��دور األول ،وه��و م��ا
تش��ير إليه الترش��يحات أيض��ا ،لتجنب مواجهة
محتمل��ة ف��ي ال��دور الثاني مع نظي��ره األلماني
المرشح لصدارة المجموعة السادسة.
وم��ن المؤك��د أن ق��درة البرازي��ل عل��ى الف��وز
باللق��ب ل��ن تتوق��ف فق��ط عل��ى خب��رة مدي��ره
الفن��ي «تيت��ي» ،ال��ذي ق��اد الفري��ق إلى مس��يرة
رائع��ة ف��ي التصفي��ات ،وإنم��ا على ق��درة العبين
مث��ل المهاج��م نيم��ار دا س��يلفا ودان��ي ألفي��ش
وتياج��و س��يلفا ومارس��يلو عل��ى اللع��ب والتألق
وسط هذه الضغوط التي تحاصر الفريق.
وتخل��ى راقص��و الس��امبا ع��ن عالمته��م
التجاري��ة «اللع��ب الجمال��ي» أو «جوج��و
بونيت��و» في مونديال  2010تحت قيادة المدرب
كارل��وس دونج��ا م��ن أج��ل الفعالية ف��ي األداء
والنتائ��ج ولكن هذا ل��م يثمر ،وخرج الفريق من
دور الثماني��ة .كم��ا غ��اب الحماس ع��ن الفريق
ف��ي مواجهت��ه م��ع ألماني��ا بالمرب��ع الذهب��ي
لموندي��ال  ،2014وذل��ك في غياب نيمار بس��بب
اإلصاب��ة الت��ي تع��رض لها خالل مب��اراة الفريق
أم��ام كولومبيا بدور الثمانية ليتعرض راقصو
السامبا لفضيحة «مينيرازو» .
وال يش��هد المنتخ��ب البرازيل��ي الحال��ي
خطط��ا ابتكاري��ة أو هجومي��ة تعتم��د عل��ى
األس��ماء الجذاب��ة مث��ل «الثنائ��ي الخطي��ر»
المك��ون م��ن روماري��و وبيبيت��و ف��ي موندي��ال
 1994و»ثالث��ي ال��راء» المك��ون م��ن رونال��دو
وريفال��دو ورونالديني��و ف��ي موندي��ال  2002أو
«المرب��ع الس��احر» ف��ي موندي��ال  2006ال��ذي
أخف��ق في��ه الفريق .ولكن االنتص��ارات والنتائج
الت��ي حققه��ا الفريق بقي��ادة «تيتي» عززت ثقة
البرازيليي��ن ف��ي منتخبه��م خاص��ة م��ع نض��وج
نيمار بشكل أكبر عما كان عليه في مونديال
 ،2014وتأل��ق أكث��ر م��ن الع��ب بش��كل كبي��ر
ف��ي الس��نوات األخي��رة مث��ل جابرييل خيس��وس
مهاج��م مانشس��تر س��يتي اإلنجلي��زي وروبرت��و
فيرمين��و نج��م ليفرب��ول اإلنجلي��زي وفيلي��ب
كوتينيو وباولينيو ،ثنائي برشلونة اإلسباني.
وتص��در المنتخ��ب البرازيلي ج��دول تصفيات
ق��ارة أمري��كا الجنوبي��ة المؤهل��ة للموندي��ال
الروس��ي ،ويأم��ل اآلن ف��ي تصحي��ح أوضاعه في
البطول��ة العالمية بعدما احتل المركز الرابع
في مونديال .2014
وإل��ى جان��ب نيم��ار ،يمتل��ك تيت��ي خي��ارات
هجومي��ة أخ��رى مث��ل جابريي��ل خيس��وس
وكوتيني��و .كم��ا يمتل��ك تيت��ي ،ال��ذي تول��ى
قيادة الفريق في حزيران/يونيو  ، 2016عددا من
الالعبي��ن المميزين في مختلف المراكز مثل
مارس��يلو وكاسيميرو (ريال مدريد اإلسباني).
ويخ��وض المنتخ��ب البرازيل��ي (السيليس��او)
النهائي��ات للم��رة الـ  21ف��ي تاريخه ألنه الفريق
الوحي��د ال��ذي لم يغب عن أي نس��خة لبطوالت
كأس العالم حتى اآلن.

