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سنشهد ارسال اكبر بعثة رياضية ايرانية بعد الثورة االسالمية

معرب ًا عن ثقته في تقديم عمل مميز للحكام اآلسيويني

اكثر من  100سيدة سيمثلن ايران في االلعاب اآلسيوية القادمة

بالقاء نظرة سريعة على التواجد االيراني
ف��ي االلع��اب االس��يوية يظه��ر لن��ا ان ال��دورة
القادمة التي س��تقام في جاكارتا  -ستشهد
اكبر بعثة ايرانية بعد الثورة االسالمية.
فف��ي اجتم��اع  -اللجن��ة العلي��ا لاللع��اب
االس��يوية  -ال��ذي عق��د االثني��ن برئاس��ة

وزير الرياضة مس��عود س��لكاني فر ومس��ؤولو
اللجن��ة الوطنية االولمبية ،قرر المجتمعون
ارس��ال  380رياضي �اً ( 275رج�ل ً
ا و 105س��يدة)
ال��ى االلع��اب االس��يوية  2018ف��ي مدينت��ي
جاكارتا وبالمبانك االندونيسيتين.
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان��ه وقب��ل الث��ورة

السفیر االيراني في روسيا :لدينا شعور جيد
حيال منتخبنا الوطني
اعرب الس��فير االيراني لدى موسكو
مه��دي س��نائي ع��ن امل��ه بتحقي��ق
المنتخب الوطني االيراني لكرة القدم
نتائج طيبة في مونديال روسيا واصفا
شعوره بالجيد حيال المنتخب.
وق��ال س��نائي ف��ي تصري��ح ادل��ى ب��ه
للصحفيين عقب حضوره في معس��كر
المنتخب الوطني في موس��كو وتفقده
للتدريب��ات ان يوم  12حزي��ران  /يونيو
ه��و اليوم الوطني لروس��يا وقد اجتمع
س��فراء بلدان العالم ووجهوا لي اسئلة
ح��ول المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي
وق��د اعرب��ت عن ش��عوري الجيد وأملي
بتحقيقه نتائج طيبة في المونديال.
واضاف ،انه سيحضر في مباراة ايران والمغرب في سان بطرسبورغ وآمل ان يحقق منتخبنا
الوطني نتائج طيبة في هذه المباراة والتي تعد رئيسية.
واش��ار س��نائي ال��ى لقاءات��ه باعض��اء المنتخ��ب الوطن��ي ،موضح��ا« :التقي��ت م��ع العبي��ن
مختلفي��ن وس��معت وجه��ات نظر مختلف��ة منهم وبالطب��ع ،أنا أكثر دراي��ة بالالعبين الذين
هم في روسيا ،مثل سردار آزمون وعزت اللهي.
واش��ار الى االمكانيات التي وفرتها الس��فارة لمشجعي المنتخب الوطني االيراني ،موضحا
« :لق��د قمن��ا بأش��ياء مختلف��ة فيم��ا يتعل��ق بالتس��هيالت الت��ي ت��م توفيره��ا للجماهي��ر عبر
الس��فارة اإليرانية في روس��يا» .ومنذ  6أش��هر انعقدت لجنة كأس العالم ،وقد اعددت برامج
مختلف��ة ف��ي كل م��ن القس��م القنصل��ي والدبلوماس��ية العام��ة وقطاع اإلعالم .وفي القس��م
القنصلي تم تعيين قنصال غير مقيم في موس��كو وس��انت بطرس��بورغ ،كازان وسارانس .وفي
قس��م الدبلوماس��ية العام��ة  ،س��تزور أوركس��ترا الس��يمفونية اإليراني��ة روس��يا وتنف��ذ برامج
متنوع��ة .كم��ا قدمن��االهداي��ا لإليرانيي��ن والط�لاب للتب��رع لتقديمه��ا لمش��جعي مختل��ف
الفرق باإلضافة إلى المنتخب اإليراني.
ولفت الى أن السفارة اإليرانية سوف تنشط في التجمعات وتحضر الملتقيات الثقافية من
خالل الطالب اإليرانيين .سوف تكون دبلوماسيتنا اإلعالمية ناشطة ً
أيضا وسنحاول تعريف
متاحا للجمهور من أجل تقديم الردود
مواطنينا بالقواعد واللوائح  ،كما سنجعل الهاتف ً
لألسئلة المطروحة علينا.

البطولة الدولية في هولندا للسيدات

االعالن عن القائمة النهائية ملنتخب ايران بالكرة الطائرة جلوس

عندما اس��تضافت طهران االلعاب االس��يوية
ش��ارك م��ن اي��ران  400رياض��ي ورياضي��ة،
وه��و اعل��ى ع��دد م��ن الرياضي��ن الي��ران ف��ي
المشاركات الدولية او القارية.
ويش��ار ال��ى ان اي��ران ش��اركت ف��ي ال��دورة
الماضي��ة ب �ـ  276رياضي��ا ( 219رج�ل ً
ا و57

امرأة ،شاركوا في  24لعبة وحصلوا على 57
ميدالية واحتلوا المرتبة الخامسة.
وف��ي الع��ام  2010تألفت البعث��ة االيرانية من
 359رياضي��ا ورياضي��ة ( 271رج�ل ً
ا  88س��يدة)،
وكانت المش��اركة في  27لعبة وحصلوا على
 59ميدالية وجاءت ايران في المركز الرابع.
وفيم��ا يل��ي ج��دول يوض��ح ع��دد اعض��اء
الوفود االيرانية الى االلعاب االسيوية:
 1951م في نيودلهي 64 :رياضيا.
 1954م في مانيال :لم تشارك ايران.
 1958م في طوكيو 112 :رياضيا.
 1962م في جاكارتا :لم تشارك ايران.
 1966م في بانكوك 118 :رياضياً.
 1970م في بانكوك 169 :رياضيا.
 1974م في طهران 400 :رياضي.
 1978م في بانكوك :لم تشارك ايران.
 1982م في نيودلهي 43 :رياضيا.
 1986م في سيئول 94 :رياضيا.
 1990م في بكين 126 :رياضيا.
 1994م في هيروشيما 162 :رياضيا.
 1998م في بانكوك 199 :رياضيا.
 2002م في بوسان 126 :رياضيا.
 2006م ف��ي الدوح��ة 213( 239 :رج�لا و26
امرأة).
 2010م في كوانكجو 271( 359 :رجال و88
سيدة).
 2014م ف��ي اينج��ون 219( 276 :رج�لا و57
سيدة).
 2018م في جاكارتا 275( 380 :رجال و105
سيدات).

دون الـ  19عاما

منتخب ايران بالكرة الطائرة للسيدات يتصدر
مجموعته ويتأهل للثمن النهائي
تص��در منتخ��ب اي��ران للس��يدات
دون ال �ـ  19عام �اً مجموعت��ه الت��ي
ضم��ت هون��غ كون��غ واس��تراليا
وماك��و بحصوله على  7نقاط من
فوزين وخسارة.
حي��ث تغلب على هونغ كونغ - 3
 ،1وخس��ر امام اس��تراليا  ،3 - 2وفاز
ف��ي المب��اراة االخي��رة عل��ى ماكاو
بثالثي��ة نظيفة ،وف��ي اليوم االخير
وبح��دوث المفاج��أة وه��ي خس��ارة
اس��تراليا ام��ام هون��غ كون��غ 3 - 2
لتأت��ي اس��تراليا بالمرك��ز الثان��ي
بعد المنتخب االيراني.
ه��ذا وكان��ت نتائج الي��وم الثالث
في البطولة كما يلي:
ايران  - 3ماكاو صفر
استراليا  - 2هونغ كونغ 3
اليابان  - 3 -فيتنام صفر
تايوان  - 3الهند صفر
كوريا الجنوبية  - 3كازاخستان 2
تايلند  - 3الصين 2

وس��يقابل المنتخ��ب االيران��ي نظي��ره
الهن��دي ف��ي دوري ال �ـ ،16وكان االخي��ر ق��د
خس��ر مبايات��ه الث�لاث امام كل م��ن كوريا
الجنوبي��ة وتاي��وان وكازاخس��تان ،وفي حال
ف��وز منتخ��ب اي��ران عل��ى الهن��د فس��يقابل
المنتخ��ب اليابان��ي اح��د المرش��حين بق��وة
لنيل لقب هذه البطولة.

«بوسكيتيس» :املنتخب االیراني سيحرجنا في لقائنا معه

اعلن��ت الس��يدة فريب��ا س��ليماني مدرب��ة
المنتخ��ب االيران��ي بالك��رة الطائ��رة جل��وس
للس��يدات ع��ن القائم��ة النهائي��ة للمنتخ��ب
الذي سيش��ارك في البطول��ة العالمية للعبة
والتي ستقام في هولندا.
فف��ي الب��دء اخت��ارت المدربة س��ليماني 17
العب��ة ودخل��ت ثالث��ة معس��كرات تدريبي��ة

أع��رب الحك��م الدول��ي اإليران��ي عل��ي
رض��ا فغان��ي ال��ذي اختي��ر للتحكي��م
ف��ي موندي��ال روس��يا  2018لك��رة الق��دم
ع��ن ثقت��ه ف��ي أن الح��كام اآلس��يويين
س��يقومون بتقدي��م عم��ل ممي��ز خ�لال
هذه النهائيات.
وف��ي مقابل��ة م��ع موق��ع اإلتح��اد
اآلس��يوي الرس��مي لكرة القدم ،كش��ف
فغان��ي صاح��ب الخب��رة ع��ن كل م��ا
يتطلب��ه األم��ر للوص��ول إل��ى أكب��ر
مرحلة في كرة القدم.
من هو علي رضا فغاني؟
ال يحت��اج الحك��م الدول��ي اإليران��ي
عل��ي رض��ا فغان��ي إل��ى تعريف ف��ي عالم
ك��رة الق��دم ،فق��د تول��ى قي��ادة العدي��د
م��ن المباري��ات رفيع��ة المس��توى ف��ي
آس��يا ،وه��و م��ن بي��ن أفضل الح��كام في
العالم.خ�لال مس��يرته التحكيمي��ة
الممي��زة ،ق��ام الحك��م البالغ م��ن العمر
 40عام �اً بالتحكي��م ف��ي المباري��ات
النهائي��ة لبط��والت دوري أبط��ال آس��يا
 ،2014كأس آس��يا  ،2015كأس العال��م
لألندي��ة  ،2015ونهائ��ي مس��ابقة ك��رة
الق��دم ف��ي دورة األلع��اب األولمبية لعام
.2016
ب��دأ فغان��ي مس��يرته التحكيمي��ة ف��ي
ع��ام  ،1994وأصب��ح حكماً دولي �اً في عام
 ،2008وبحل��ول ع��ام  2009أصب��ح حكماً
للنخب��ة ،واس��تمر ف��ي بن��اء مس��يرته
التحكيمي��ة م��ن خ�لال بطولت��ي كأس
اإلتح��اد اآلس��يوي ،ودوري أبط��ال آس��يا،
وبع��د عامين ،ش��ارك في نهائيات كأس
العالم  2014في البرازيل كحكم رابع.
حاص��ل عل��ى لق��ب أفض��ل حك��م ف��ي
آس��يا لع��ام  ،2016وذل��ك بن��ا ًء عل��ى

خبرت��ه ونجاح��ه ف��ي قي��ادة قب��ل
نهائ��ي كأس الق��ارات ،2017
ُ
وكل��ف ً
أيضا بإدارة مباراة التأهل
الفاصل��ة خ�لال التصفي��ات
اآلس��يوية لكأس العالم  2018بين
سوريا وأستراليا.
ه��ل س��بق أن ق��اد مباري��ات ف��ي
نهائيات كأس العالم؟
س��تكون النس��خة  2018ثان��ي
مهم��ة للحك��م فغاني ف��ي نهائيات
كأس العال��م .وكان آخ��ر
ظه��ور ل��ه ف��ي موندي��ال البرازي��ل
 2014حي��ث كان حكم �اً رابع �اً ف��ي
س��بع مباري��ات ،بم��ا ف��ي ذل��ك المب��اراة
االفتتاحي��ة بي��ن المنتخ��ب البرازيل��ي
المضيف ونظيره الكرواتي.
ُ
م��اذا يق��ول ع��ن اختي��اره للتحكيم في
نهائيات كأس العالم 2018؟
ق��ال فغان��ي :يوج��د ف��ي االتح��اد
اآلس��يوي لك��رة الق��دم دائم �اً فري��ق
خلفن��ا ،يعم��ل ف��ي جمي��ع الجوان��ب -
خاصة من الناحية الطبية والجس��دية
والفني��ة .لدين��ا تدريب عملي في جميع
الن��دوات .هذا م��ا يجب علينا جميعاً أن
نس��تعد م��ن خالل��ه لجمي��ع البطوالت،
ولدين��ا جميع �اً منافس��ة نزيه��ة م��ع
الح��كام اآلخري��ن في االتحاد اآلس��يوي
وباق��ي دول العال��م ،وم��ع ه��ذه العناص��ر
األساسية ،يقدم حكام االتحاد اآلسيوي
أدا ًء جي��داً ف��ي جمي��ع البط��والت الت��ي
ينظمها االتحاد الدولي لكرة القدم.
ما هي تطلعاته للمستقبل؟
يق��ول فغان��ي :الوص��ول إل��ى نهائ��ي
كأس العال��م ه��و حلمنا وهذا ما نعمل
م��ن أجله .نأم��ل أن يحظى أحد الحكام
اآلس��يويين بفرص��ة قي��ادة المب��اراة
النهائية في كأس العالم.
وأض��اف :نأم��ل أن يتأه��ل أح��د
المنتخبات اآلس��يوية للمب��اراة النهائية،
ولك��ن إن ل��م يك��ن األم��ر كذل��ك،
فلدين��ا العدي��د م��ن الح��كام الموهوبين
ذوي الكف��اءة الجي��دة والذي��ن يمكنه��م
إدارة المب��اراة النهائي��ة ،لدين��ا خب��رة في
المب��اراة االفتتاحي��ة ،لدين��ا الفرص��ة
للتحدي ،والتنافس مع الحكام اآلخرين
في العالم للتألق على أعلى مستوى.

طال��ب كارل��وس كي��روش م��درب
منتخ��ب اي��ران لك��رة الق��دم ،ش��ركة
ناي��ك «»Nikeاالميركي��ة باالعت��ذار
رس��ميا عل��ى خلفي��ة حظرها اس��تخدام
الالعبي��ن االيرانيي��ن أدواته��ا الرياضية
خ�لال موندي��ال روس��يا  2018وذل��ك
بذريعة «العقوبات».
واعتب��ر كيروش أن ق��رار نايكي عدائي
ض��د  23العب��ا بمنتخ��ب اي��ران مثي��را
للس��خرية .وردا عل��ى ق��رار الش��ركة
األمیركي��ة ،دش��ن ع��دد م��ن اإليرانيي��ن
حمل��ة على وس��ائل التواصل االجتماعي
لمقاطع��ة منتج��ات نايك��ي باس��تخدام

هاش��تاغ «ال ل �ـ نايك��ي» .وق��ال أح��د
المستخدمين على تويتر :عندما ترفض
إي��ران اللع��ب ض��د «إس��رائيل» ،يعتبرون
هذا إقحام للسياس��ة ف��ي الرياضة ،ولكن
عندم��ا ترف��ض نايك��ي تزوي��د الالعبي��ن
اإليرانيين باألحذية بسبب «العقوبات»،
ال تنط��ق الفيف��ا بكلم��ة واح��دة .وأظه��ر
مقط��ع فيدي��و متداول على نطاق واس��ع
مواطنا إيرانيا ،وصف نفس��ه بأنه طبيب
أس��نان ،وه��و يلق��ي حذاء نايكي في س��لة
المهم�لات ،قائال إن قرار الش��ركة كان
«إهان��ة للش��عب اإليران��ي وكل عش��اق
كرة القدم”.

بولت وجه ًا لوجه مع زيدان في مباراة األساطير

تصفیات كأس العالم.
وق��ال ان المنتخ��ب االس��باني م � ّر به��ذه
التجرب��ة قب��ل بطول��ة كأس العال��م الت��ي
اُقیم��ت ف��ي جن��وب افریقی��ا لكنه تأه��ل فیها
الی المباراة النهائیة ورفع الكأس.
علم �اً ّ
أن مباریات كأس العالم لكرة القدم
 2018س��تبدأ الي��وم الخمی��س ف��ي روس��یا؛
یلتق��ی ف��ی اُواله��ا المنتخ��ب الس��عودی
منافسه الروسی فی موسكو.

الزوراء يتخطى عقبة امليناء بهدف نظيف في الدوري العراقي
لتس��تقر في نهاية االمر على  12العبة فقط
ستذهب بهن الى الهند.
والالعب��ات ال �ـ 12ه��ن( :معصوم��ة زارع��ي
 زه��را نجات��ي  -نس��رين فره��ادي  -زين��بملك��ي  -فرزانه حيدري  -زهرا دانائي  -بتول
جعفريان  -فاطمة جهاني  -مهري فالحي -
بتول خليل زاده وندابنجه باشي).

الحكم االیراني علي رضا فغاني» في مونديال روسيا 2018

كيروش يطالب شركة « »Nikeباالعتذار  ..وااليرانيون يقاطعون منتجاتها

العب املنتخب االسباني

َّ
توق� َ�ع الع��ب خ��ط وس��ط المنتخ��ب
االس��باني لك��رة الق��دم ‹س��یرخیو
بوس��كیتس بورغ��وس› االربع��اءّ ،
أن
المنتخ��ب االیران��ي س��یجعل م��ن
مبارات��ه أم��ام المنتخ��ب االس��باني
مواجه��ة صعب��ة ،وس��يحرج المنتخ��ب
االسباني.
وخالل لقاء متلفز أجرته معه القناة
الرابع��ة اإلس��بانیة قال بوس��كیتسّ :
إن
الش��عب االس��باني الیع��رف ش��یئاً ع��ن
أداء المنتخ��ب االیران��ي والمنتخ��ب
المغرب��ي؛ إنهم��ا فریق��ان یصع��ب
التغلب علیهما.
وأض��اف ،أن المنتخ��ب االیران��ي الیواج��ه
صعوب��ة ف��ي التكت��ل الدفاع��ي والح��د م��ن
س��رعة الفری��ق المناف��س لعرقل��ة الموج��ات
الهجومیة المتتالیة.
ول��م ُیب��د الالع��ب االس��باني رضاه ع��ن أداء
فریق��ه خ�لال مباریات��ه التمهیدی��ة الودی��ة
الت��ي س��بقت كأس العالم ،لك ّن��ه إعتبر هذه
النتائ��ج غی��ر مح��ددة لمصی��ر الف��رق ف��ي
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تمك��ن ن��ادي ال��زوراء م��ن تخطي عقب��ة الميناء به��دف دون رد الثالثاء ،على ملعب الش��عب
الدول��ي ،ف��ي إط��ار الجول��ة الـ  31م��ن عمر ال��دوري العراقي ،وحم��ل هدف اللق��اء توقيع أمير
صباح العب الزوراء في الدقيقة .66
ورف��ع ال��زوراء رصي��ده إلى  72نقطة في صدارة الترتي��ب ،فيما تجمد رصيد الميناء عند 39
نقطة في المركز العاشر.
الكهرباء  - 1نفط الجنوب صفر
الصناعات الكهربائية صفر  -البحري صفر
السماوة  - 3الحسين 1
امانة بغداد  - 1الحدود صفر
كربالء  - 1القوة الجوية 4

كش��فت التشكيلة الرسمية لمباراة
األس��اطير لتكري��م منتخ��ب فرنس��ا
الفائ��ز بكأس العال��م  1998العديد من
المفاجآت.
وتض��م تش��كيلة فرنس��ا جمي��ع
الالعبي��ن الذي��ن حص��دوا اللق��ب قبل
 20عام��ا بالفوز عل��ى البرازيل بثالثية
نظيفة في المب��اراة النهائية ،ويقودها
زين الدين زيدان المدير الفني السابق
لريال مدريد.
وتض��م تش��كيلة أس��اطير فرنس��ا
كل م��ن فابي��ان بارتي��ز ،ليلي��ان تورام،
مارسيل دوساييه ،لوران بالن ،بيكسنت
لي��زارازو ،كريس��تيان كاريمب��و ،إيمانوي��ل
بيت��ي ،ي��وري جوركايي��ف ،زي��دان ،تيي��ري
هنري وستيفان جيفارش.
ويعد ديديه ديشامب المدير الفني الحالي
لمنتخب فرنس��ا العنصر الوحيد الغائب عن
أس��اطير الدي��وك ،والت��ي تض��م أيض��ا عل��ى
مقاع��د الب��دالء كل م��ن حارس��ي المرم��ى
برن��ارد الم��ا وليوني��ل ش��اربونيه ،إضاف��ة إلى
فنس��نت كاندي�لا ،مارت��ن دجيت��و ،فران��ك
ليب��وف ،آالن بوجوس��ين ،صب��ري الموش��يه،
باتري��ك فيي��را ،روبي��ر بيري��س ،إبراهي��م ب��ا
وكريستوف دوجاري وبرنارد ديومديه.
أم��ا تش��كيلة فري��ق (فيف��ا  )98يض��م
الح��ارس اإليطال��ي فرانشيس��كو تول��دو
ومع��ه كريس��تيان زينوني ،داريو س��يميتش،
ألداير ،نيسا سافيليستش ،داميانو توماسي،

إيدج��ار ديفي��دز ،دراج��ان س��تويكوفيتش،
صامويل إيتو ،كريس��تيان فييري وهريستو
ستويتشكوف.
وضم��ت مقاع��د الب��دالء له��ذا الفري��ق
مفاج��أة كبي��رة بتواجد الع��داء الجامايكي
أوس��ين بول��ت أس��طورة س��باقات الس��رعة
ضم��ن المهاجمين برفقة اإلس��باني فرناندو
موريانتس والهولندي باتريك كلويفرت.
وف��ي حراس��ة المرم��ى يجلس عل��ى مقاعد
الب��دالء اإلنجلي��زي ديفي��د جيم��س ،إضافة
إل��ى س�لافين بيليت��ش ،بيير عيس��ى ،جازيكا
مينديت��ا ،ماري��و س��تانيتش ،وجورجي��س
كاراجونيس.
وشارك بولت في الشوط الثاني من اللقاء،
بينم��ا اتج��ه تيي��ري هن��ري للمش��اركة ف��ي
التعليق على المباراة المذاعة على قناة (تي
إف  )1الفرنسية.

