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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6171

بعد فوزه باملركز الثالث في بطولة آسيا..

منتخب ايران لكرة اليد الشاطئية
يتأهل الى منافسات كأس العالم
تمك��ن المنتخ��ب الوطن��ي
االيران��ي لك��رة الي��د الش��اطئية م��ن
التأهل الى منافس��ات بطولة العالم
 2020ف��ي ايطالي��ا ،وذل��ك بع��د
اح��رازه المرك��ز الثالث ف��ي بطولة
آسيا التي استضافتها الصين.
وف��از المنتخ��ب اإليران��ي لك��رة
اليد الشاطئية االثنين بنتيجة 1-2
عل��ى فيتن��ام خ�لال مس��ابقات آس��يا

في الصين ،ليح��رز المركز الثالث
لهذه البطولة.
وبذل��ك ،فق��د تمك��ن المنتخ��ب
اإليران��ي م��ن التأه��ل لحض��ور
منافس��ات كأس العال��م  2020ف��ي
إيطاليا.
علم��ا ان بطول��ة آس��يا الس��ابعة
لك��رة اليد الش��اطئية ب��دأت منذ 15
حزيران/يونيو الحالي في الصين.

ايران مع سوريا وماليزيا وقطر في كأس ديفيز للتنس
اوقع��ت قرع��ة منافس��ات كأس ديفي��ز لمجموع��ة آس��يا
 أوقيانوس��يا الثالث��ة ،اي��ران وس��وريا وماليزي��ا وقط��ر ضم��نالمجموعة الثانية .وتخوض ايران اولى مبارياتها يوم االربعاء
امام سوريا والخميس امام ماليزيا  ،والجمعة امام قطر.
وتض��م مجموع��ة آس��يا  -أوقيانوس��يا الثالث��ة ،إل��ى جان��ب
اي��ران ،كال م��ن الكوي��ت وقط��ر وماليزي��ا وس��ريالنكا وس��وريا
وفيتنام وسنغافورة البلد المضيف.

وت��م توزي��ع الفرق الثمانية ال��ى مجموعتين ويأتي منتخب
فيتن��ام عل��ى رأس المجموع��ة األول��ى باعتب��اره األفض��ل ف��ي
التصني��ف ف��ي الفرق المش��اركة حي��ث يحتل المرك��ز الـ66
عالميا ،فيما يأتي منتخب إيران على رأس المجموعة الثانية
حيث يحتل المركز الـ 72عالميا.
وس��تنطلق المرحل��ة الثاني��ة منافس��ات كأس ديفي��ز
لمجموعة آسيا  -أوقيانوسيا الثالثة يوم السبت المقبل.

رياضي إيراني يحطم رقم ًا قياسي ًا عاملي ًا في التجديف
نج��ح الرياض��ي اإليران��ي فرش��يد س��لمان ب��ور ف��ي تحطي��م رقم قياس��ي عالم��ي جديد في
التجديف على اللوح حيث قطع  140كلم خالل  25ساعة.
وف��ي ه��ذا الس��ياق ق��ال س��لمان ب��ور الرياض��ي م��ن محافظ��ة كي�لان /ش��مال /إن الش��بان
اإليرانيين لديهم مواهب كامنة في جميع الحقول الرياضية إذا تم االهتمام بها فستزدهر
ال محالة.
وأض��اف أن الرق��م القياس��ي الس��ابق كان بح��وزة نرويجي قطع مس��افة  130كلم مجدفاً
في  24ساعة.
ولف��ت إل��ى أن ه��ذا الرقم القياس��ي ه��و الخامس ال��ذي حطمه في مش��واره الرياضي حيث
س��جل  4أرق��ام قياس��ية أخ��رى منه��ا ركوب األم��واج أو ما يس��مى باختص��ار (الركمجة) (30
كيلومت��را ) واس��تطاع س��حب س��مكة ثقيل��ة ت��زن طنا واحدا بمس��افة طوله��ا  5كليومترات
خالل ساعتين و 30دقيقة.

فيدرر يتحدى السن
ويحلم باللقب التاسع
في ويمبلدون

تاريخي��ا وإحصائي��ا يبق��ى روجر فيدرر
الرق��م الصع��ب ف��ي بطول��ة ويمبل��دون
للتنس ،وس��ط مح��اوالت لحصد لقبه 21
في البطوالت األربع الكبرى.
وس��يبلغ األستاذ السويسري المخضرم
عام��ه  38ف��ي أغس��طس /آب ،وس��يراهن
كثي��رون عل��ى إمكاني��ة أن يكت��ب تاريخ��ا
ف��ي ويمبل��دون ويحص��د لقب��ه التاس��ع
هن��اك ،ليع��ادل الرق��م القياس��ي لالعب��ة

مارتين��ا نافراتيلوف��ا ف��ي ألقاب منافس��ات
الف��ردي .وإذا ف��از فيدرر فإنه س��يعزز رقمه
القياس��ي كأكب��ر بط��ل ،إذ حق��ق ذل��ك
ف��ي  2017عندم��ا حصد لقب��ه الثامن دون
خس��ارة أي مجموع��ة وعم��ره حينه��ا 35
عاما و 342يوما.
وسيكتس��ب مؤي��دو في��درر الثق��ة م��ن
نتائج��ه ف��ي  2019حي��ث ت��وج ف��ي دب��ي،
ليص��ل إل��ى لقبه  ،100وأح��رز لقب بطولة
ميامي على األراضي الصلبة.
ويب��دو في��درر مرش��حا لت��رك بصم��ة
جدي��دة بع��د ظه��وره اإليجابي ف��ي بطولة
فرنس��ا المفتوح��ة ،حي��ث خس��ر ف��ي قب��ل
النهائ��ي أم��ام رافائيل ن��ادال ،ونجاحه في
مواصل��ة التأل��ق ف��ي بطول��ة هال��ه الت��ي
تمث��ل إع��دادا لويمبل��دون عل��ى األراض��ي
العشبية حيث حصد لقبه العاشر هناك.
لك��ن بالنظ��ر إلى األمر بش��كل مختلف
وم��ا ح��دث ف��ي  2019يمك��ن أن ن��رى قصة
مختلفة.
وربما يكون قرار فيدرر بالمش��اركة في
روالن جاروس هذا العام ألول مرة في أربع
سنوات يعني إدراكه أن قوته قد تراجعت.
ويدرك فيدرر أنه يجب أن يس��تغل كل
فرص��ة متاح��ة لتعزيز س��جله الذي يضم
 20لقب��ا ف��ي البط��والت األرب��ع الكب��رى أو
س��يخاطر ب��أن يلح��ق ب��ه غريم��ه متج��دد
الشباب نادال.

هاميلتون :االتحاد الدولي يجب أن يقرر لوائح
فورموال1

ق��ال لوي��س هاميلت��ون ،بطل العالم  5مرات ،إن القرارات المتعلق��ة بلوائح بطولة العالم فورموال 1
للسيارات يجب أن تصدر من االتحاد الدولي وليس الفرق التي تبحث عن مصالح مختلفة.
وتح��دث هاميلت��ون بع��د الف��وز بس��باق جائ��زة فرنس��ا الكبرى ي��وم األحد وقال س��ائق مرس��يدس إنه
يشعر أن الرياضة تعيش في فوضى وأنه يمكن أن يلعب السائقون دورهم في إعادة األمور إلى الطريق
الصحيح.
وس��بق لهاميلت��ون أن حض��ر اجتماع��ا للف��رق وإدارة فورموال  1واالتحاد الدولي للس��يارات وش��ركة
بيريل��ي ،م��زود البطول��ة باإلط��ارات ،ف��ي باريس في  13يونيو حزي��ران إلى جانب نيكو هولكنبرج س��ائق
رينو وكذلك ألكسندر فورتس رئيس رابطة سائقي سباقات الجائزة الكبرى.
وكان��ت ه��ذه أول م��رة يحض��ر فيه��ا هاميلت��ون ،الفائز بلقب  79س��باقا ،وق��ال إنه أدرك المس��ؤولية
التي يحملها كبطل توج باللقب عدة مرات ،وانتقد هاميلتون أيضا عملية اتخاذ القرارات في الوقت
الحالي.
وقال هاميلتون (مما رأيت عندما كنت هناك فإن الطريقة ليست جيدة .هي ليست جيدة حقا ولن
يحب البعض ما أقوله .لقد رأيت أننا في فوضى .أرى ذلك في كل عام).
وأض��اف الس��ائق البريطان��ي البال��غ عم��ره  34عام��ا (أعتق��د أن االتح��اد الدولي للس��يارات وحده هو
الذي يحتاج إلى اتخاذ كل القرارات).
وتاب��ع (ف��ي رأي��ي ال يج��ب أن تش��ترك الف��رق ف��ي ذل��ك ألن الفرق س��تريد دائم��ا أن تفعل ش��يئا في
مصلحته��ا .هك��ذا ه��ي األم��ور في كرة القدم إذا اجتمعت فرق كرة القدم ف��ي غرفة وقالت إنه ينبغي
أن تسير اللعبة بهذه الطريقة فإنها ستدفع وتبحث عن مصلحتها الشخصية.
وواص��ل (عندم��ا تمل��ك مجموع��ة م��ن الن��اس ،مثل االتح��اد الدولي للس��يارات على س��بيل المثال،
تقول إن وظيفتها الوحيدة أن تعيد الرياضة إلى رونقها ..فإنه يجب أن تمتلك القوة وتتخذ القرارات
المطلوبة).
وفازت  3فرق فقط ،هي مرسيدس وفيراري ورد بول ،بسباقات في فورموال  1منذ بدء حقبة استخدام
محركات توربينية من ست اسطوانات.

السويد تضرب موعدا مع أملانيا في دور الثمانية
بمونديال السيدات
س��جلت س��تينا بالكس��تنيوس هدفا في
الش��وط الثان��ي لتقود الس��ويد للفوز ()0-1
عل��ى كن��دا ،الت��ي أه��درت ركل��ة ج��زاء،
لتض��رب موعدا م��ع ألمانيا في دور الثمانية
لكأس العالم للسيدات لكرة القدم اإلثنين.
س��جلت س��تينا ه��دف المب��اراة الوحي��د
ف��ي الدقيق��ة  55بع��د هجم��ة مرتدة س��ريعة
لتح��رز أول أهدافه��ا ف��ي النس��خة الحالي��ة
للبطولة.
والح��ت فرص��ة لكن��دا إلدراك التع��ادل
ف��ي الدقيق��ة  68بع��د حصوله��ا عل��ى ركلة

ج��زاء بداع��ي وج��ود لمس��ة ي��د ف��ي منطق��ة
الج��زاء ،بعد مراجعة طويلة لحكم الفيديو
المس��اعد لكن حارس��ة الس��ويد المخضرمة
هيدفي��ج لين��دال تص��دت للركل��ة الت��ي
سددتها جانين بيكي ببراعة.
وأخف��ق الفريق��ان ف��ي صن��ع الكثي��ر م��ن
الف��رص ف��ي الش��وط األول لك��ن الس��ويد
تحس��نت بع��د االس��تراحة وأه��درت العدي��د
من الفرص.
كما تغلبت امريكا على اسبانيا بهدفين
لواحد جاءتا من ضربتي جزاء.

أنتيتوكومبو يصنع التاريخ ويحرز جائزة أفضل العب في NBA

أصب��ح ياني��س أنتيتوكومبو عم�لاق ميلووكي باكس ثاني
الع��ب أوروب��ي فق��ط ينال جائ��زة أفضل العب في الموس��م بدوري
كرة السلة األمريكي للمحترفين ،يوم اإلثنين.
وحصل الالعب اليوناني البالغ عمره  24عاما على هذا اللقب
البارز خالل حفل توزيع جوائز الموسم في كاليفورنيا.
وكان الالع��ب األوروب��ي الوحي��د اآلخر الذي ن��ال الجائزة هو
األلمان��ي ني��رك نوفيتس��كي ،خ�لال اللع��ب م��ع داالس مافريك��س
موس��م  .2007-2006ونال أنتيتوكومبو الجائزة بعد منافس��ة مع
الثنائي بول جورج العب أوكالهوما سيتي ثاندر وجيمس هاردن
أكمل منتخب باراجواي ،عقد المتأهلين
ل��دور الثماني��ة ببطول��ة كأس أم��م أمري��كا
الجنوبية (كوبا أمريكا) مستفيدا من تعادل
المنتخبين اإلكوادوري والياباني  1ـ  1مساء
اإلثني��ن (صب��اح الثالث��اء بتوقي��ت جرينتش)
في ختام مباريات الدور األول للبطولة.
ومع التعادل بي��ن المنتخبين اإلكوادوري
والياباني في هذه المباراة ،رفع الثاني رصيده
إل��ى نقطتي��ن فقط وظل ف��ي المركز الثالث

العب هيوستون روكتس الفائز بجائزة الموسم السابق.
وبل��غ متوس��ط الالع��ب اليونان��ي ف��ي المب��اراة الواح��دة ه��ذا
الموس��م تس��جيل  27.7نقط��ة ومتابع��ة  12.5ك��رة مرت��دة وتمرير
 5.9كرة حاسمة ومنع  1.5رمية وخطف  1.3كرة من المنافسين
على مدار  72مباراة.
وناف��س أنتيتوكومب��و عل��ى جائ��زة أفض��ل مدافع أيض��ا لكنها
ذهبت إلى رودي جوبرت العب يوتا جاز ،للعام الثاني على التوالي.
واكتس��ح ل��وكا دونتش��يتش الع��ب مافريك��س البال��غ عم��ره
 20عام��ا جائ��زة أفض��ل العب ش��اب وحص��ل على  98صوت��ا مقابل

صوتين فقط للشاب تراي يانج.
وحص��ل باس��كال س��ياكام ،الفائ��ز م��ع تورونت��و رابت��ورز بلق��ب
ال��دوري األمريك��ي ألول م��رة ،عل��ى جائ��زة أفض��ل الع��ب تط��ور
مستواه.
وذهب��ت جائ��زة أفض��ل الع��ب بدي��ل إلى ل��و وليامز الع��ب لوس
أنجليس كليبرز وحصل عليها للمرة الثالثة في مسيرته.
وف��از ماي��ك بودنهول��زر م��درب ميلووكي باكس عل��ى جائزة
أفض��ل م��درب بعدم��ا حقق  60ف��وزا مقابل  22هزيمة في موس��مه
األول مع الفريق.

اليابان تنهي مشوارها في كوبا أمريكا بالتعادل
مع اإلكوادور
بالمجموع��ة الثالث��ة وحص��د األول نقطت��ه
األول��ى في البطولة ليظل في المركز الرابع
األخير ويودع البطولة صفر اليدين.
ونظ��را لتف��وق منتخ��ب باراج��واي ،صاحب

المرك��ز الثال��ث ف��ي المجموع��ة الثاني��ة
برصي��د نقطتين أيض��ا ،على نظي��ره الياباني
بف��ارق األه��داف ،تأه��ل إل��ى دور الثماني��ة
ليلتق��ي نظي��ره البرازيلي صاح��ب األرض يوم

الخمي��س المقب��ل عل��ى أح��د مقاع��د المربع
الذهبي للبطولة.
وكان المنتخ��ب اليابان��ي ه��و الب��ادئ
بالتس��جيل ف��ي المب��اراة ع��ن طري��ق ش��ويا
ناكاجيما في الدقيقة  15وتعادل آنخل مينا
لإلكوادور في الدقيقة . 35
كم��ا خس��ر منتخ��ب تش��يلي حامل كأس
البطول��ة للمرتي��ن الس��ابقتين ام��ام نظي��ره
منتخب االوروجواي بهدف يتيم.
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تونس تبدأ مشوارها اإلفريقي بالوقوع في شراك أنجوال
فرض��ت أنج��وال التع��ادل ( )1-1عل��ى
تون��س ،ف��ي مب��اراة المنتخبي��ن االفتتاحي��ة
بالمجموع��ة الخامس��ة ،لحس��اب كأس
األمم اإلفريقية  ،2019على ملعب السويس
االثني��ن .وه��ز القائ��د يوس��ف المس��اكني
الش��باك م��ن عالم��ة الج��زاء ،ف��ي الدقيق��ة
 ،34بعد مخالفة لصالح نعيم الس��ليتي ،في
نهاية هجمة سريعة لنسور قرطاج.
وع��ادل جالم��ا كامب��وس النتيج��ة
ألنج��وال ف��ي الدقيق��ة  ،73بع��د متابعة لكرة
مرتدة من الحارس فاروق بن مصطفى.

ساحل العاج  – 1جنوب افريقيا صفر
مالي  – 4موريتانيا 1

األمم املتحدة تقدم ميسي «مثاال» للتمييز بني الجنسني
نش��ر حس��اب األم��م
المتح��دة عل��ى موق��ع (تويتر)
منش��ورا ضد التمييز في عالم
كرة القدم ،بين الجنسين من
حي��ث األجور ،م��ع وضع صورة
للنج��م األرجنتين��ي ليوني��ل
ميسي قائد فريق برشلونة.
وعلق حساب المنظمة على
الصورة ب �ـ (تغريدة) جاء فيها:
(يتقاض��ى الع��ب ك��رة ق��دم
عل��ى المس��توى العالم��ي بي��ن الرج��ال ،مثل ليونيل ميس��ي 84 ،مليون دوالر س��نويا
(رات��ب  +مكاف��آت) .بينم��ا يبلغ الراتب اإلجمالي لـ  1693العبة كرة قدم من س��بعة
أكب��ر الدوري��ات العالمية لكرة القدم النس��ائية نح��و ( )42.6مليون دوالر( .منظمة
المرأة في األمم المتحدة) تدعو إلى المساواة في األجور في األلعاب الرياضية).
وتزامن نشر هذه التغريدة مع نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات،
المقامة حاليا في فرنسا ،وستبدأ المرحلة اإلقصائية يوم  22يونيو الجاري.

فرنسا تحاكم دياك الرئيس السابق لالتحاد الدولي
أللعاب القوى
ق��ال مص��در قضائي فرنس��ي ي��وم االثنين
إن رئي��س االتح��اد الدول��ي أللع��اب الق��وى
الس��ابق المي��ن دي��اك ونجل��ه باب��ا ماس��اتا
س��يمثالن أم��ام القض��اء ف��ي فرنس��ا بع��د
اتهام��ات بالفس��اد وغس��ل أم��وال وذلك بعد
أربع��ة أع��وام م��ن تحقيق��ات بش��أن عملي��ات
تس��تر على تعاطي منشطات والحصول على
رشى وابتزاز في ألعاب القوى العالمية.
ج��اء الق��رار بع��د ش��هر واح��د م��ن توجي��ه
مكت��ب المدع��ي المال��ي الفرنس��ي اتهام��ات
لدي��اك وابن��ه بارت��كاب ممارس��ات غي��ر
مش��روعة عل��ى م��دى ع��دة س��نوات ،بم��ا ف��ي
ذل��ك الحص��ول عل��ى رش��ى وغس��ل أم��وال،
م��ع ضل��وع ع��دد م��ن الرياضيي��ن واتح��ادات
تابعين لها في هذا األمر ،وتبلغ عقوبة غسل
األم��وال وحدها الس��جن لمدة ق��د تصل إلى
 10س��نوات .وكان دياك ،الذي ش��غل منصب
رئي��س االتح��اد الدول��ي أللع��اب الق��وى م��ن
 1999إل��ى  2015وكان أول رئي��س افريق��ي
لالتح��اد الدولي أللعاب القوى ،عضوا مؤثرا
في ألعاب القوى .وعمل ابنه سابقا مستشارا
للتس��ويق في االتحاد الدولي أللعاب القوى.
ونف��ى دي��اك ونجل��ه ارت��كاب أي مخالف��ة.
وب��دأ ممثل��و االدع��اء تحقيقاته��م ف��ي 2015
بع��د فت��رة قصي��رة من قي��ام لجن��ة القيم في
االتح��اد الدول��ي أللع��اب الق��وى والوكال��ة
العالمي��ة لمكافح��ة المنش��طات بالكش��ف
ع��ن أدل��ة بقيام ع��داءة ماراثون روس��ية بدفع

 600أل��ف ي��ورو ( 68320دوالر) للتس��تر عل��ى
س��قوطها ف��ي اختب��ارات المنش��طات وه��و ما
أت��اح له��ا الفرص��ة للمش��اركة ف��ي أولمبياد
لندن .2012
ويرك��ز المدع��ون الفرنس��يون عل��ى م��ا
يصفون��ه بالموق��ف (ش��ديد التماه��ي) م��ن
جان��ب االتح��اد الدول��ي أللع��اب الق��وى م��ع
االتح��اد الروس��ي أللع��اب الق��وى .كم��ا
يوضحون وجود عالقات بين عدد من أعضاء
االتحاد الدولي أللعاب القوى وبين مسؤولي
اتح��ادات وطني��ة يش��تبه ف��ي تورطه��م ف��ي
ممارسات فاسدة.
ويق��ول المدع��ون الفرنس��يون إن دي��اك
وابن��ه حص�لا عل��ى أم��وال م��ن عدائي��ن،
س��واء بطريق��ة مباش��رة أو غي��ر مباش��رة ،بلغ
مجموعه��ا  3.45ملي��ون ي��ورو مقابل التس��تر
عل��ى النتائ��ج المخالف��ة للوائح المنش��طات
م��ا أت��اح له��ؤالء الرياضيي��ن باالس��تمرار في
المنافسة والظهور في البطوالت.

ميالنو وكورتينا دامبيتسو تستضيفان أوملبياد  2026الشتوي
ف��ازت مدينت��ا ميالن��و وكورتينا دامبيتس��و
اإليطاليت��ان بح��ق اس��تضافة دورة األلع��اب
الش��توية  2026بع��د تصوي��ت أعض��اء اللجن��ة
األولمبية الدولية يوم االثنين.
ش��عار ع��رض ميالن��و وكورتنينا اس��تضافة
دورة األلع��اب الش��توية ع��ام  2026ف��ي ص��ورة
بتاريخ السادس من ابريل نيسان  .2019وحصل
الع��رض اإليطال��ي عل��ى  47صوت��ا م��ن أعض��اء
اللجن��ة األولمبي��ة الدولي��ة مقاب��ل  34صوت��ا
للع��رض الس��ويدي الس��تضافة ال��دورة الت��ي
س��تقام بعد سبع س��نوات .وأطلق فريق العرض
اإليطال��ي العن��ان لفرحت��ه عق��ب إع�لان النتيج��ة من جان��ب توماس باخ رئي��س اللجن��ة األولمبية
الدولية.
وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء اإليطالي (إنه انتصار إليطاليا وللمستقبل والرياضة.
(نتقدم بالش��كر لكل من وضعوا ثقتهم دون تردد خاصة البلديات والمناطق اإليطالية .ونبدي
األسف لكل من سلم الراية مبكرا.
(نتحدث عن مبلغ ال يقل عن خمسة مليارات (يورو) و 20ألف وظيفة باإلضافة إلى العديد من
الطرق والمرافق الرياضية الجديدة .سنؤكد تفوقنا وسنظهر قدراتنا أمام العالم كله من خالل
تنظيم األولمبياد الشتوي).
والعرضان هما الوحيدان المتبقيان عقب انس��حاب مدن س��يون السويس��رية وس��ابورو اليابانية
وجرات��س النمس��اوية وكالج��اري الكندي��ة م��ن س��باق االس��تضافة وذلك بس��بب التكلف��ة وحجم
الدورة األولمبية .واستبعدت اللجنة األولمبية الدولية أرضروم التركية من السباق على الترشح.
وق��ال رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة الدولية عقب إع�لان النتيجة (نقدم التهنئة إل��ى عرض ميالنو
وكورتين��ا .يمكنن��ا أن نتطل��ع إل��ى أولمبياد ش��توي متميز ومس��تقر في واحدة من ال��دول العريقة
في الرياضات الشتوية.

