رياضة

الخمي�س � 1صفر 2018/10/11 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5976

9

األلعاب البارا اوملبية اآلسيوية 2018

ايران تستمر في حصد االوسمة وامليداليات لتقفز الى املركز الثالث
* حصول ايران في الشطرنج على  3ذهبيات وثالث فضيات وبرونزيتني
* منتخب كرة السلة االيراني للكراسي املتحركة يصل لنصف النهائي
* منتخب الكرة الطائرة جلوس االيراني الى النهائي

تق ّل��د االيران��ي مه��دي أوالد ذهبي��ة رم��ي الق��رص ام��س األربع��اء
خالل منافس��ات األلعاب البارالمبية اآلس��يوية المقامة في جاكرتا
�ج ً
ال بذل��ك رقماً قياس��ياً آس��يوياً ،وحص��ل أوالدي عل��ى الذهبية
مس� ّ
بعد تسجيله رمية بلغت  42متراً و 37سانتيمتراً.
وج��اء الالع��ب االيران��ي آر َي��ن لطفي ف��ي المركز الثال��ث في نفس
اللعب��ة متقل��داً برونزي��ة رم��ي الق��رص برمي��ة بلغ��ت  34مت��راً و14
سانتيمتراً.
ّ
وتأهل في لعبة الجودو االيراني وحيد نوري الى النهائي بعد تغلبه
منافس��ين م��ن االمارات والياب��ان ومنغوليا كم��ا ّ
تأهل االيراني
عل��ى
ِ

احس��ان موس��ى نج��اد ال��ى النهائ��ي ف��ي وزن تح��ت  100كيلوغ��رام
منافس��ين م��ن منغولي��ا وأوزبكس��تان ،ول��م
للج��ودو بع��د تفوق��ه عل��ى
َ
تنج��ح زه��راء نعمت��ي ف��ي تق ّل��د الذهبي��ة ف��ي لعب��ة «ريك��رو النبال��ة»
واكتف��ت بالفض ّي��ة .وس��تخوض نعمت��ي الي��وم الخمي��س مس��ابقة
نهائي��ة اُخ��رى أم��ام منا ِفس��ة م��ن الصي��ن في لعب��ة «ميك��س النبالة»
لتكون فرصة ثانية لها كي تنجح في الحصول على ذهبية آسيوية.
�يامك صال��ح ف��رج زادَه»
«س� َ
وكذل��ك تق ّل��د األربع��اء االيران��ي ِ
ً
ً
فضية رمي الثقل بتس��جيله رمية بلغت 11مترا و 44س��نتيمترا خالل
منافسات األلعاب البارالمبية اآلسيوية .2018
واُقيم��ت منافس��ات الجول��ة الس��ابعة م��ن منافس��ات الش��طرنج
للمكفوفي��ن وضعاف البص��ر في جاكرتا ضمن األلع��اب البارالمبية
اآلس��يوية  2018حص��ل فيه��ا العب��ون والعب��ات م��ن اي��ران عل��ى 8
ميداليات تمثلت في 3ذهبيات و 3ميداليات فضية وبرونزيتين.
وف��ي منافس��ات مجموع��ة  b2و  b3للس��يدات حص��دت اي��ران جميع
م��ا تس � ّنى له��ا ميدالي��ات فردياً وفرق ّي �اً حيث إعتلت «عاطف��ة َن َقوي»

اوملبياد الشباب  ..العبة جودو ايرانية تمنع
من املشاركة بسبب «الحجاب»

من��ع مس��ؤولو إقام��ة منافس��ات الج��ودو
ف��ي اولمبي��اد الش��باب  2018الجاري��ة ف��ي
العاصم��ة األرجنتيني��ة بوين��س آي��رس،
منع��وا العب��ة ايراني��ة م��ن المش��اركة ف��ي
هذه المنافس��ات بذريع��ة إرتدائها الحجاب
االسالمي.
وق��ال رئي��س إتح��اد الج��ودو اإليران��ي
«محم��د درخش��ان» ان مس��ؤولي إقام��ة
منافس��ات الج��ودو ف��ي إط��ار األلع��اب
األولمبي��ة للش��باب  2018منع��وا الالعب��ة
االيراني��ة «م��ارال مردان��ي» م��ن خ��وض
المنافس��ات بس��بب إرتدائه��ا للحج��اب
اإلسالمي.

وكان م��ن المق��رر أن تواج��ه مردان��ي
ف��ي ال��دور األول لمنافس��ات الج��ودو ل��وزن
تح��ت  87كلغم ،منافس��تها من جمهورية
الدوميني��كان ،لك��ن مس��ؤولي إقام��ة
مس��ابقات الج��ودو منع��وا مش��اركتها ف��ي
ه��ذه المنافس��ات ،لك��ي يت��م اقصاؤه��ا م��ن
مسابقة الجودو.
يذك��ر ان دورة االلع��اب البارآس��يوية
الثالث��ة افتتح��ت ي��وم الس��بت وتس��تمر
لم��دة اس��بوع ويش��ارك فيه��ا اكث��ر م��ن
 3500رياضي��ة ورياضي��ة من  43بلدا في 18
مس��ابقة ،وتش��ارك فيها ايران ببعثة مكونة
من  209رياضيين في  13مسابقة.

المرك��ز االول بحصوله��ا عل��ى  5.5نق��اط لتك��ون بطل��ة اللعب��ة
والمتقلدة للميدالية الذهبية فيها.
كم��ا حصل��ت «فريب��ا زن��ده ب��ودي» ب 5نق��اط عل��ى الفضي��ة تلتها
«فاطمه برقول» في المركز الثالث.
وبذل��ك يك��ون الفري��ق االيران��ي بمجموعت��ه ق��د حص��ل عل��ى
المرك��ز االول في مس��ابقات الش��طرنج بفضل النق��اط التي جمعها
وم ِن��ح المنتخ��ب االيراني ميدالية ذهبية في لعبة الش��طرنج
العب��وه ُ
للمكفوفين وضعاف البصر.
وفي مجموعة  b2و  b3للرجال تق ّلد االيراني اُميد كريمي ذهبية
الش��طرنج بمجم��وع  5.5نق��اط وتق ّل��د في مجموع��ة  b2و  b3للرجال
اُمي��د كريم��ي ومجي��د باق��ري وعليرض��ا قورش��ي بيغ��ي ،ميدالي��ات
فضية.
وف��ي مس��ابقات  b1للس��يدات ف��ي الش��طرنج حصل��ت ليل��ى زارع
وأم��ا ف��ي المنافس��ات الفرق ّي��ة فق��د تق ّلدت
زاده عل��ى الفضي��ة فردي �اً ّ
االيراني��ات :مليح��ة صفاي��ي و ليل��ى زارع زاده و زه��راء محم��دي راد

بكرة اليد ..

ناد اوروبي يرفض خوض
ریاضي ايراني في ٍ
مباراة ضد فريق صهيوني
رف��ض الع��ب ايراني محترف في نادي اس��توا بوخارس��ت الروماني خ��وض مباراة فريقه
ضد فريق صهيوني في اطار بطولة كأس اندية اوروبا.
وكان فري��ق اس��توا بوخارس��ت الروماني ق��د فاز على فريق يمثل الكي��ان الصهيوني في
البطولة االوروبية بنتيجة .23/25
يذك��ر ان «محس��ن باباصف��ري» ح��ارس مرم��ى المنتخب الوطن��ي االيراني لك��رة اليد
ونادي اس��توا بوخارس��ت الروماني رفض خوض هذه المباراة بسب عدم االعتراف بالكيان
الصهيوني ودفاعا عن مبادئ الجمهورية االسالمية االيرانية.
وستقام مبارة االياب بين الفريقين غدا الجمعة في االراضي المحتلة ،حيث لن يرافق
«بابا صفري» فريقه لخوض هذه المباراة ايضا.
ويعتمد بقاء الالعب االيراني في استوا بوخارست على صعود او عدم صعود فريقه الى
المرحل��ة التالي��ة ببطول��ة كأس االندي��ة االوروبي��ة ،ويقال ان فريق اس��توا بوخارس��ت اذا
لم يتمكن من الصعود  ،فانه لن يمدد عقده مع الالعب االيراني «بابا صفري» للموس��م
المقبل ،كما سيفرض عليه غرامة مالية.

الولمبي��اد  .2020وج��اء ذل��ك طبق �اً
للقرع��ة الت��ي س��حبت واوقع��ت
المنتخ��ب االيران��ي للس��يدات ضم��ن
المجموع��ة الثاني��ة والت��ي تش��مل
باالضافة الى ايران كل من االمارات
وهون��غ كون��غ ولبن��ان ،وتج��ري ه��ذه
التصفي��ات ف��ي الفت��رة م��ن  8ال��ى 13
نوفمب��ر الق��ادم ف��ي مدين��ة جونبوري
ف��ي تايلند .وقس��مت الف��رق الى اربع،
عل��ى ان يصع��د م��ن كل مجموع��ة

لمجموعة ايران:
الخميس11/8 :
ايران  -لبنان
هونغ كونغ  -االمارات
االحد11/11 :
لبنان  -هونغ كونغ
ايران  -االمارات
الثالثاء11/13 :
ايران  -هونغ كونغ
االمارات  -لبنان

طبق ًا الستطالع االتحاد اآلسيوي

علي كريمي أفضل العب في تاريخ كأس االمم اآلسيوية
اج��رى االتح��اد االس��يوي بك��رة القدم
اس��تطالعاً عن افضل العب خط وس��ط
في تاريخ االمم االس��يوية ،وجاء الالعب
االيران��ي عل��ي كريم��ي كأفضل العب
طبقاً لهذا االستطالع.
ورش��ح االتح��اد االس��يوي  8العبي��ن
دوليي��ن س��ابقين ه��م ( كي��م ج��و يون��غ
م��ن كوري��ا الجنوبي��ة  -شونس��وكه
ناكام��ورا م��ن الياب��ان  -عل��ي كريم��ي
م��ن اي��ران  -هاري كي��ول من اس��تراليا
 ك��ي س��وكه هون��دا م��ن الياب��ان -فه��د الهريف��ي م��ن الس��عودية  -نش��أت
اك��رم م��ن الع��راق  -كو ج��ا جئول من
كوري��ا الجنوبي��ة وس��رور جب��اروف م��ن
اوزبكس��تان) .وم��ن الجدي��ر بالذكر انه
في اس��تطالع س��ابق فاز العمالق الدولي

علي دائي بلقب افضل مهاجم في تاريخ
هذه البطولة.

إيران واليابان تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الرياضي الثنائي

اوملبياد طوكيو 202
فريق من الالجئني بأوملبياد طوكيو 2020
اتحاد الكرة
سيس��تطيع الالجئ��ون المش��اركة ف��ي أولمبي��اد طوكي��و
االعالن عن برنامج التصفيات االوملبية بكرة القدم للسيدات
 2020العراقي :نرحب
بعدم��ا ذك��رت اللجن��ة األولمبي��ة الدولي��ة الثالث��اء إنه��ا ستش��كل
س��يخوض منتخ��ب ك��رة الق��دم فريق��ان ال��ى المرحل��ة الثاني��ة م��ن فريق��ا م�
ناد رياضي
الصيفية�.ن الالجئي��ن للم��رة الثاني��ة عل��ى التوال��ي ف��ي األلع��اب بتأسيس ٍ
االيراني للسيدات مباراته االولى امام التصفيات.
منتخب لبنان في الثامن من نوفمبر،
وس��أل توم��اس ب��اخ ،رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة الدولي��ة ،األعضاء
للحشد الشعبي
وذل��ك ضم��ن التصفي��ات االولمبي��ة
وفيم��ا يلي برنام��ج هذه التصفيات خ�لال اجتم��اع للجن��ة ف��ي بوينس آي��رس ،عم��ا إذا كان��وا يؤيدون
فك��رة تش��كيل فري��ق لالجئي��ن عل��ى غ��رار الفري��ق ال��ذي نافس في
أولمبياد ريو دي جانيرو  ،2016ورد األعضاء بالتصفيق.
وق��ال ب��اخ «بالتال��ي ت��م تش��كيل فري��ق الالجئي��ن األولمب��ي ف��ي
طوكيو .»2020
وأضاف «في عالم مثالي لن نكون في حاجة لفريق من الالجئين
في األلعاب األولمبية .لكن لألسف ،األسباب التي أدت إلى تشكيل
فري��ق م��ن الالجئي��ن ألول م��رة قب��ل أولمبي��اد ري��و  2016ال ت��زال
موجودة”.
وكش��فت اللجن��ة األولمبي��ة الدولي��ة ع��ن أول فري��ق لالجئي��ن
ف��ي محاول��ة لزيادة الوعي بالمس��ألة وكانت واح��دة من القصص
الرائعة في أولمبياد ريو .2016
واس��تحوذ الفري��ق المك��ون م��ن  10أعض��اء م��ن س��وريا والكونجو
وإثيوبي��ا وجن��وب الس��ودان عل��ى األض��واء ،بعدم��ا كان الفري��ق
قب��ل األخي��ر في طاب��ور العرض في مراس��م االفتتاح قب��ل البرازيل
الدولة المضيفة ،وشارك رياضيو فريق الالجئين في ألعاب القوى
والس��باحة والج��ودو .وواصل��ت اللجن��ة األولمبية الدولية مس��اندة
ه��ؤالء الرياضيي��ن ،وحض��ر بعضه��م اجتماع اللجنة ف��ي العاصمة
األرجنتيني��ة .وقالت اللجن��ة األولمبية الدولية العام الماضي إنها
تدرس تكوين هذا الفريق مجددا من أجل ألعاب طوكيو وواصلت
دعم الرياضيين الذين شاركوا في ريو.

ميدالي��ات فضي��ة .وحط��م الالعب مختاري الرقم القیاس��ي في اس��یا
وكذلك في االلعاب البارا اسیویة في رمي الثقل فئة  F53في 8.73
مت��ر وتقل��د المیدالی��ة الذهبیة ،وحص��د الالعب عظیم��ي المیدالیة
الفضیة في رمي الثقل في فئة  F53في 8.35متر .
ف��از الالعب��ان االیرانی��ان «عل��ي رض��ا مخت��اري» واس��د اهلل عظیمي
االربع��اء بمیدالیتی��ن ذهییتین وفضیة ضمن فعالی��ات االلعاب البارا
آسیویة المقامة في جاكرتا.
وخطفت «هاش��م ّية ُم ّتقيان» على الميدالية الذهبية في لعبة رمي
الق��رص للس��يدات م��ادة  57/F56ف��ي منافس��ات األلع��اب البارالمبي��ة
اآلسيوية .2018
وتقلد السباح االيراني «شاهين ايزديار» الميدالية الذهبية الثالثة
بعد فوزه بس��باق  200متر منوعة في اطار دورة االلعاب البارا آس��يوية
الثالثة الجارية حاليا في العاصمة االندونيسية جاكارتا.
وح��ل «ايزدي��ار» بالمرك��ز االول ف��ي س��باق  200مت��ر منوع��ة م��ن
مس��توى  SM10بع��د منافس��ة م��ع س��باحين م��ن كوري��ا الش��مالية
وماليزيا وكازاخستان والهند.
ه��ذا ووص��ل المنتخب االيراني بالكرة الطائ��رة جلوس الى المباراة
النهائي��ة ف��ي دورة االلع��اب الب��ارا اس��يوية ،وذل��ك بع��د تغلب��ه عل��ى
المنتخب العراقي بنتيجة  - 3صفر.
وكان��ت نتيج��ة االش��واط الثالث��ة كالتال��ي25 ،12 - 25 ،8 - 25( :
  ،)19وسيقابل المنتخب االيراني في النهائي المنتخب الصيني.ه��ذا وتأهل المنتخب االيراني بكرة الس��لة للكراس��ي المتحركة
ال��ى النص��ف النهائي بعد ف��وزه على منتخب الع��راق ايضاً بنتيجة
ثقيلة (.)30 - 87

أب��دى عض��و اتح��اد ك��رة الق��دم
العراق��ي كام��ل زغي��ر الثالث��اء،
ترحيب��ه بفك��رة تأس��يس ن��اد رياض��ي
للحشد الشعبي في العراق.
وق��ال زغي��ر ل �ـ« : RTالحش��د
الش��عبي هيئ��ة وطنية ولديه��ا قانون
ف��ي مجل��س الن��واب ،وه��ي ج��زء م��ن
مؤسس��ات الدول��ة العراقي��ة ،ل��ذا من
حقها أن يكون لديها ناد رياضي مثل
بقي��ة ال��وزارات كالداخلي��ة والدفاع
والنقل وغيرها من المؤسسات».
وأض��اف« :نأم��ل أن يك��ون الن��ادي
عندم��ا يؤس��س داعم��ا للحرك��ة
الرياضي��ة العراقي��ة ،خاص��ة لعب��ة
ك��رة الق��دم الت��ي تعتب��ر اللعب��ة
الشعبية األولى في العراق».
يذك��ر أن هيئ��ة الحش��د الش��عبي
اس��تضافت قب��ل أي��ام نج��م الك��رة
العراقية يونس محمود لمس��اعدتها
في تأسيس النادي.

اك��د رئيس��ا لجنت��ي إي��ران والياب��ان
األولمبيتي��ن عل��ى تعزي��ز التع��اون
الرياض��ي بي��ن طهران وطوكي��و واتفقا
عل��ى إب��رام مذك��رة تفاه��م ثنائي��ة
لتحقي��ق ذل��ك ف��ي الش��هر المي�لادي
المقب��ل .ووص��ف رئي��س اللجن��ة
األولمبية اإليرانية «س��يد رضا صالحي
أمي��ري» الثالث��اء عل��ى هام��ش األلع��اب
األولمبي��ة للش��باب  2018المقام��ة ف��ي
األرجنتين ،خالل لقاء جمعه مع نظيره
الياباني «تاكدا» ،وصف استضافة هذا
البل��د لأللع��اب األولمبية  2020بالحدث
الكبي��ر وأض��اف«ال ش��ك أن طوكي��و

ستستضيف هذا الحدث بصورة جيدة».
وأش��ار ال��ى تاري��خ إقام��ة معس��كرات
مش��تركة بين إيران واليابان مضيفا ان
اللجن��ة األولمبية اإليرانية أكدت على
اس��تمرار اقامة المعس��كرات الرياضية و
تب��ادل المدربي��ن وعق��د دورات تدريبي��ة
بين البلدين.
علم��ا ب��أن ال��دورة الثالث��ة م��ن األلعاب
األولمبي��ة للش��باب  2018ب��دأت م��ن 6
تش��رين األول/أكتوبر لتستمر حتى 18
من��ه ف��ي العاصم��ة األرجنتيني��ة بوينس
آي��رس وتش��ارك إي��ران ف��ي ه��ذا الح��دث
الرياضي ببعثة تتكون من  49رياضيا.

حراسة خاصة تنتظر صالح في مطار القاهرة
وص��ل الدول��ي المص��ري محم��د
صالح مس��اء الثالث��اء إلى القاهرة
قادم��ا م��ن لن��دن ،للمش��اركة م��ع
المنتخ��ب الوطن��ي ف��ي مبارات��ي
سوازيالند.
وحص��ل نج��م ليفرب��ول ،عل��ى
إذن م��ن الجه��از الفن��ي للمنتخب،
لقض��اء الليل��ة م��ع أس��رته ،على أن
ينتظم غدا في معسكر الفراعنة.
وتعاق��د اتح��اد الكرة مع ش��ركة
أم��ن خاص��ة لمرافق��ة الالع��ب،
وتسهيل إجراءات وصوله وخروجه
من المطار.
ويلتق��ي المنتخ��ب المص��ري
م��ع س��وازيالند يوم��ي 12و 16م��ن
أكتوب��ر /تش��رين أول الج��اري،
ف��ي الجولتي��ن الثالث��ة والرابع��ة
للتصفيات المؤهلة ألمم إفريقيا.

