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گزارش
نظررئیسجمهوریدربارهحضورخانوادههادر
استادیومآزادی

این حضور ادامه یابد

دکتر حســن روحانی ریاســت جمهوری در
پاسخ به گزارش دکتر سلطانیفر درباره حضور
خانوادههــا در اســتادیوم آزادی و تماشــای
بازیهای ایــران در جام جهانــی اظهار نظر
کرد .بــه نقل از پایگاه خبــری وزارت ورزش
و جوانان ،در بخشــی از گزارش دکتر مسعود
سلطانیفر به رئیسجمهور آمده است« :برای
اولیــن بار پس از پیروزی شــکوهمند انقالب
اســامی ،خانوادهها برای تماشای دیدار تیم
ملی فوتبال ایران با رقبای خود در جام جهانی
روسیه  ۲۰۱۸روسیه از طریق نمایشگر بزرگ
با حفظ شــئونات و رعایت ارزشهای اسالمی
در ورزشــگاه آزادی حضور یافتند و این امر نه
تنها با استقبال گستردهای مواجه شد بلکه با
ایجاد فضای شــور و نشاط در میان جوانان و
خانوادهها ،بازتاب اجتماعی بســیار مناســبی
نیز در داخل و خارج از کشــور در بر داشــت.
ایــن امر مهم بــا حمایتهــای حضرتعالی و
زحمات دکتــر واعظی ریاســت محترم دفتر
رئیسجمهــور ،وزیــر محترم کشــور ،وزیر
محترم اطالعات ،فرماندهی و پرســنل محترم
نیــروی انتظامی و اســتاندار محترم تهران و
سایر دســتاندرکاران بدون حاشیه و مطلوب
خانوادههــا در ورزشــگاهها بویــژه مجموعه
ورزشــی آزادی امکانپذیر شد و صمیمانه از
همه قدردانی و تشــکر میکنم ».آقای دکتر
روحانی رئیسجمهور در پاســخ به نامه دکتر
سلطانیفر نوشت« :این حضور به نحو مناسب
و با همکاری وزارت کشور ادامه یابد».

ویژه
حضور نوشاد و نیما عالمیان
در تور کره

حضور در رقابتهای تــور تنیس روی میز کره
جنوبی ،یکــی از برنامههای آمادهســازی برای
نوشــاد و نیما عالمیان است که در ترکیب تیم
اعزامی به بازیهای آســیایی قــرار دارند .این
رقابتها از امروز در کره جنوبی آغاز میشــود.
نوشاد و نیما عالمیان که هفته گذشته همراه با
دیگر اعضای تیم ملی تنیس روی میز در اردوی
آمادهسازی باکو حضور داشتند ،شنبه راهی کره
جنوبی شدند .مسابقات تور تنیس روی میز کره
جنوبــی تا  31تیرماه ادامه دارد .جمیل لطفا...
نسبی هدایت نوشــاد و نیما عالمیان را در این
رقابتها برعهده دارد.

شب تاریخی
ووشو با قهرمانی
جوانان در برزیل

هفتمین دوره رقابتهای ووشوی قهرمانی جوانان
جهــان در حالی به میزبانی برزیل برگزار شــد که
تیم ملی ووشــوی جوانان ایران با کسب  ۱۱مدال
طال ۸ ،نقره و  ۷برنز برای نخســتین بار در مجموع
 2بخش ساندا و تالو بر سکوی قهرمانی رقابتهای
جهانــی برزیل تکیه زد .در روز پایانی این رقابتها
 9ســانداکار ایران که به دیدار پایانی اوزان مختلف

ارزیابی سومین قهرمانی متوالی وزنهبرداری ایران در جوانان جهان از نگاه کارشناس

انوشیروانی :جایگاه ششم رده بندی مدالی جهان زنگ خطری است برای وزنه برداری
سارا اصالنی

تیم ملی وزنهبرداری جوانان در حالی با کسب
 512امتیاز در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی
جوانان جهان -ازبکســتان برای سومین سال
متوالی روی ســکوی قهرمانی ایســتاد که به
لحــاظ مرغوبیت مدالی با کســب  2طال3 ،
نقــره و  3برنز در رده ششــم قرار گرفت .این
اتفاق اما واکنشهای مختلفی به دنبال داشت
و بسیاری از کارشناسان در ارزیابی از عملکرد
رکوردی جوانــان ایران در رقابتهای جهانی،
ایــن قهرمانــی را ناپلئونی خواندند .ســجاد
انوشیروانی ،سرمربی اسبق تیم ملی در واکنش
به این قهرمانی به خراسان میگوید« :قهرمانی
در این دوره در شــرایطی به دست آمد که از
نظر رکوردی برخی وزنهبرداران پیشرفتی که
از آنها انتظار میرفت را نداشــتند و رکورد توانســتهایم خال و فاصله رکوردی بین نفرات
برخی وزنهبــرداران کمتر از ســال قبل بود؛ جوان و بزرگســاالن را ترمیم کنیم؟» او ادامه
ضمــن اینکه انتخاب وزنهها میتوانســت به میدهد« :در حال حاضر فاصله رکوردی بین
شکل دیگری باشــد ».جوانان ایران در حالی جوانان و بزرگساالن بســیار زیاد است و این
طبق ردهبندی تیمی قهرمان جهان محسوب مســئله نشــان میدهد آنچنان که باید رشد
میشــوند کــه در ردهبندی مدالــی در رتبه نکردهایم .همانطور که اشاره کردم مشکالتی
در انتخــاب
ششم هســتند .اینکه
خروجی تیمی که به مســابقات وزنه داشتیم.
آیــا ردهبنــدی تیمــی
جهانی  2009مالزی اعزام شــد اینکه از 48
مالک است یا ردهبندی
وزنهبردارانــی چــون کیانوش وزنه انتخابی
مدالی ،ســوالی است که
رستمی ،سعید محمدپور ،بهادر  27تــای آن
انوشــیروانی در پاسخ به
موالیی و خیلیهای دیگری بودند خطا باشــد،
آن میگوید« :مشــکل
که درحال حاضر در وزنهبرداری آماری است
همین اســت .درســت
حضور دارند .خروجی تیم امروز که باید توجه
اســت که از نظر تیمی
جوانان ما چه خواهــد بود؟ اگر ویــژهای به
قهرمان جهان شــدهایم
وضعیت  9سال پیش وزنهبرداری آن شود .این
امــا ایســتادن در رتبه
را با شرایط کنونی مقایسه کنیم ،مسئله نشان
ششــم ردهبندی مدالی
گ خطرها خواهیم شد.
متوجه زن 
میدهــد که
بــرای وزنهبــرداری ما
تیــم مــا از
زنگ خطر است .باید از
خود ســوال کنیم در رده ســنی پایه چه کار لحاظ کیفیت وزنه زدن در شــرایط مطلوبی
کردهایــم؟ قصد ندارم این قهرمانی را کمرنگ قرار نداشــت .قرار گرفتن در رده ششم مدالی
جلــوه دهم اما باید دید بــا این قهرمانیها تا جهان اصال جایگاهی نیست که شایست ه باشد.
چه اندازه به اهدافمان رسیدهایم؟ تا چه اندازه حــق تیمی که قهرمان میشــود این اســت

 10لحظه به یاد ماندنی جام جهانی ۲۰۱۸
با پایان یافتن جام بیســتویکم ،نگاهی داریم به 10
لحظهخاطرهانگیزوبهیادماندنیجامجهانیروسیه.به
گزارشوبسایتنود،جامجهانی ۲۰۱۸باتماماتفاقات
خوب و بدش ،با کم و کاستیهایش ،باالخره با قهرمانی
فرانسه پایان یافت .به جز قهرمانی فرانسه که در یادها
میماند ،لحظات دیگری هم در جام  ۲۱بودند که قطعا
مدتهادرذهنهوادارانباقیمیمانند.این 10لحظهرا
کهتوسطاسکایاسپورتانتخابشدهمرورمیکنیم.
بازی رونالدو
اسپانیا به عنوان مدعی پا به جام جهانی گذاشت و از همان
بازی اول میخواست برای رقبا خط و نشان بکشد ولی این
رونالدو بود که در بازی نخست ،تیترها را به خود اختصاص
داد .پرتغال به لطف هتتریک رونالدو در یکی از زیباترین
بازیهای جام جهانی  ۲۰۱۸موفق شــد از شکست مقابل
اسپانیا بگریزد و به تساوی  ۳ - ۳برسد .رونالدو با زدن گل
در همــان بازی اول به رکورد گلزنی پیاپی در  8تورنمنت
معتبر بینالمللی رسید .اسپانیا اگرچه در آن مسابقه  2بار
عقب افتاد ولی تا اواخر بازی  ۲ - ۳جلو بود که درخشش
رونالدو مانع از ثبت پیروزی برای تیم هیرو شد.
ناکامی مسی مقابل ایسلند
آرژانتین نایب قهرمان جام قبل ،به امید شروعی خوب در
جام بود .آنها در بازی نخست مقابل ایسلند قرار گرفتند
و بعد از درخشــش رونالدو ،همه نگاهها به مسی بود .آگرو
گل اول آرژانتین را زد ولی ایسلندیها جبران کردند ،مسی
صاحب ضربه پنالتی شــد ولی هالدرسون به خوبی ستاره
آرژانتین را ناکام گذاشــت تا مسی برای چهارمین بار در 7
تالش اخیــرش از روی نقطه پنالتی ناکام بماند .با ناکامی
مسی در پنالتی ،آرژانتین هم آن بازی را با تساوی به پایان
رســاند و در نهایت جام کابوسوار آنها با شکست مقابل
فرانسه پایان یافت.
ضربه آزاد دیدنی کروس
شکست در مسابقه نخست برای مدافع عنوان قهرمانی،
کار را در گروه ششــم خیلی سخت کرد .اوضاع زمانی
ســختتر شد که کار آنها مقابل سوئد هم گره خورد.
بازی تا دقایق پایانی یک  -یک دنبال میشد و آلمان
 10نفره برای زنده نگه داشــتن امیدهای صعودش به

بخش دختران و پســران رســیده بودند ،همگی با
غلبــه بر حریفان خود به مدال طال رســیدند .این
امر ســبب شد تا تیم جوانان ایران در شب تاریخی
خود در برزیل ،عالوه بر رسیدن به عنوان قهرمانی
در بخش ســاندا ،برای نخســتین بار در مجموع 2
بخش تالو و ساندا عنوان قهرمانی جهان را به خود
اختصاص دهد .این برای نخســتین بار اســت که

تیمــی به غیر از چین در مجموع  2بخش ســاندا
و تالو به عنوان نخســت رقابتهای جهانی دســت
مییابد .در این رقابتها هنگکنگ با کســب 10
مــدال طال 4 ،نقره و  8برنز به عنوان نایبقهرمانی
دست یافت و آمریکا با  8مدال طال 4 ،نقره و  3برنز
سوم شــد .تیمهای مالزی و چین نیز در رتبههای
چهارم و پنجم قرار گرفتند.

دنبال  3امتیــاز بود .اما  10نفره بــودن این تیم کار
را ســخت کرده بود .در حالی که همه منتظر شنیدن
ســوت پایان بودند ،کروس در دقیقه  ۹۵در گوشــه
ســمت راســت نزدیک به محوطه جریمه پشت ضربه
آزاد ایستاد و با یک شــوت کاتدار دیدنی موفق شد
پیروزی را برای آلمان به ارمغان آورد.
حذف ناباورانه آلمان
پیروزی مقابل سوئد موجب شد آلمانیها امیدوار به بازگشت
این تیم به جام جهانی و حضور در مراحل پایانی باشند ولی
مدافع عنوان قهرمانی وداعی زودهنگام با جام داشت .آنها
در دیدار مقابل کره جنوبی اگرچه یک نیمه خوب بودند و
حمله کردند ولی در نیمه دوم عملکرد قابل قبولی نداشتند،
در دقایق پایانی هم آنقدر جلو کشیدند که کرهایها فرصت
جوالن پیدا کردند و به  2گل رسیدند تا عالوه بر ثبت یک
پیروزی تاریخی ،حذفی تلخ را برای ژرمنها رقم بزنند.
باتشوایی و تیرک دروازه
بازی نه چندان مهم بلژیک و انگلیس در آخرین مسابقه دور
گروهی شــامل یک اتفاق جالب بود .در دقیقه  ۵۱مسابقه
عدنان یانوزای با یک ضربه تماشــایی بازی را یک – صفر
کرد اما بعد از این گل ،باتشــوایی به سمت دروازه رفت تا
خوشحالیاش را با شوت کردن توپ به تور دروازه بروز دهد
ولــی در عوض توپ او محکم به تیر خورد ،کمانه کرد و به
خود او برخورد کرد .اتفاقی که بازتاب جالبی در شبکههای
اجتماعی داشت و سوژه خنده هواداران شد.
یورش بلژیک به ژاپن
در حالی که پیش از شــروع بازی ،تصور میشد شاید
این مسابقه یکی از بازیهای یکطرفه جام باشد ولی
شــرایط طور دیگری رقم خورد و این مسابقه یکی از
جذابترین بازیهای جام شــد .ژاپن در ابتدای نیمه
دوم ،در عین شگفتی به  2گل رسید و تا اواسط نیمه
دوم از رقیب پیش بود تا اینکه مارتینس دست به کار
شد و با ورود فلینی و چادلی ،جریان بازی تغییر کرد،
هر  2بازیکن گلزنی کردند و فرتونگن هم اشتباهش را
جبران کرد تا بلژیک با برتری  ۲ - ۳به دور بعد برسد.
پایان یک عمر ناکامی در پنالتی
انگلیس در دیدار مقابل کلمبیا به گل رســید و تا دقایق

وجه مشترک 2خرید جدید پرسپولیس
باشــگاه پرســپولیس تهــران پــس از محرومیت از حضــور در پنجره
نقلوانتقاالت تابســتانی ،تصمیم گرفت مذاکرات با بازیکنان مورد عالقه
خود را صورت داده و پس از رسیدن به توافق ،بازیکنان را برای نیم فصل
اول به تیمهای دیگر قرض دهد .اســتراتژی مسئوالن پرسپولیس همراه
با موفقیت بود تا سرخپوشــان باوجود محرومیت از فصل نقلوانتقاالت،
خریدهای مناســب و باکیفیتی انجام دهند و با امیدواری زیادی به نیم
فصــل دوم ،لیگ هجدهــم را آغاز کنند .بدین منظور مهدی شــیری،
مهدی شــریفی ،مهدی ترابی و ســروش رفیعی 4 ،خرید پرســپولیس
در تابســتان بودند کــه میتوانند از  21آذر و پــس از پایان یافتن نیم
فصل نخســت برای سرخپوشــان به میدان بروند .با انجام این خریدها،
فعالیت پرســپولیس در فصل نقلوانتقاالت پایان یافته و تنها موضوعات

خطرها خواهیم شد».

که در بخــش مدالی هم اول شــود .جایگاه
ششمی در شــان تیم جوانان ما نبود؛ ضمن
اینکــه در رقابتهای المپیــک و بازیهای
آسیایی ردهبندی مدالی تعیینکننده جایگاه
تیمهاست اما در مســابقات جهانی و آسیایی
ردهبنــدی تیمی مالک اســت .بســیاری از
تیمهــا در این مســابقات با  4نفــر  3مدال
خوب گرفتند اما چون تیمشــان کامل نبوده
نتواســتند امتیازات خوبی کسب کنند .ایران
اما با ترکیب کامل راهی مســابقات شد ،تمام
نفرات توانســتند امتیاز کســب کنند و حتی
اگر ترکیب کشــورمان یک نفر کم داشــت،
ایران قهرمان جهان نمیشــد ».انوشیروانی با
مقایسه تیم جوانان امسال با تیم سال 2009
ادامه میدهد« :در اینجــا میخواهم این تیم
را بــا تیمی که به رقابتهــای جوانان 2009
مالزی اعزام شــد مقایســه کنم .خروجی آن
تیم ،وزنهبردارانی چون کیانوش رستمی ،بهادر
موالیی ،ســعید محمدپور و خیلیهای دیگر
بودند که در حال حاضر در وزنهبرداری حضور
دارند .خروجی تیم امروز جوانان ما چه خواهد
بود؟ اگر وضعیت  9ســال پیش وزنهبرداری را
با شــرایط کنونی مقایسه کنیم ،متوجه زنگ

دارنده مــدال نقره المپیک و جهــان به نکته
دیگری در خصوص اجرای طرح اســتعدادیابی
در فدراســیون وزنهبــرداری اشــاره میکند و
ضمن انتقاد از رها کردن اســتعدادهای فعلی
وزنهبرداری کشــور میگوید 3« :ســال پیش
نفراتی در تیم ملی جوانان داشتیم که حتی در
مسابقات جوانان جهان و قهرمانی آسیا عنوان
کسب کردند اما امروز شاهدیم که هیچ نامی از
آنها وجود ندارد چون این افراد بعد از مدتی رها
میشــوند .در چنین شرایطی ما نباید به دنبال
طرح اســتعدادیابی برویم؛ آن هم طرحی که از
نظر من طرح ناقصی اســت و مشکالت زیادی
دارد .به جای پرداختن به طرح اســتعدادیابی
بایــد در وهله اول اســتعدادهای موجود را به
چشم یک نخبه نگاه کنیم و برای تکتک آنها
برنامه داشته باشیم تا بتوانیم مشکالت کمیتی
وزنهبــرداری را مرتفع کنیم ».او ادامه میدهد:
«در حالی که اســتعدادیابی باید در فدراسیون
و استانها تشــکیالتی برای خود داشته باشد
اما در فدراســیون وزنهبرداری شــرایط اینطور
نیست .فدراسیون برای استعدادیابی طرحی را
راهاندازی کرده که باید هزینه آن را اداره تربیت
بدنی بدهد ،فــان کمبودش را فــان ارگان
حل کند و در این بین فدراســیون هیچ کاری
انجام نمیدهد که این مســئله خندهدار است.
من فکر میکنم راه را اشــتباه میرویم .عکس
گرفتن و ســروصدا کردن به خاطــر راهاندازی
طرح استعدادیابی به نوعی فرار رو به جلوست.
طرح استعدادیابی جزو نیازهای اولیه هیئتهای
ورزشی است و فدراسیون وزنهبرداری به عنوان
متولی این رشته موظف است عمده بودجه مورد
نیاز استانها برای استعدادیابی را تامین کند نه
اینکه از شــرکتکنندگان در طرح ،هزینه هم
دریافت شــود! ضمن اینکه مجریان این طرح
فاکتورهای علمی اســتعدادیابی در وزنهبرداری
را هم نمیدانند».

از ناکامی مسی تا فینال رویایی

پایانی تیم صعودکننده بــود ولی گل یریمینا بازی را در
لحظات آخر مســاوی کرد و کار بــه وقت اضافه و پنالتی
کشیده شد .ترس پنالتی برای انگلیسیها این بار به پایان
رســید و سهشــیرها برای اولین بار در تاریخ جام جهانی،
در ضربات پنالتی پیروز شــدند .در ایــن ضربات مرگبار،
هندرســون یک پنالتی را خراب کرد و انگلیس باز هم در
آستانه حذف بود ولی در نهایت ضربه دایر گل شد و انگلیس
به دور بعد راه یافت.
ناکامی اسپانیای مدعی مقابل میزبان
میزبان در بازی چهارمش خودنمایی کرد و اسپانیای مدعی
را از پیش رو برداشت تا شاید بزرگترین دستاوردش را در
این جام رقم بزند .اسپانیای مدعی به هر سختی که بود در
گروهش اول شد و به دور بعد رسید .اما آنها مقابل صخره
ســخت دفاعی روســیه کم آوردند .کار به ضربات پنالتی
کشیده شــد ،دخهآ ناکام بود و در آن طرف آکنفیف مرد
اول میدان شــد و روسیه ،اسپانیا را مغلوب ساخت تا بعد
از حذف از دور گروهی جام جهانی  ،۲۰۱۴اسپانیا یک بار
دیگر وداعی زود با جام جهانی داشته باشد.
اگر توپ هریکین گل میشد...
انگلیــس فقط  ۲۲دقیقه تا حضور در فینال جام جهانی و
نزدیکتر شــدن به رویای بازگرداندن جام به خانه فاصله
داشت اما پریشــیچ بازی را به تساوی کشاند و سپس در

وقتهای اضافه بود که مانژوکیچ کار انگلیس را تمام کرد.
اما انگلیسیها در بازی با کرواسی در نیمه اول فرصتهای
پرشماری را از دست دادند ،یکی از آنها موقعیت هری کین
در دقیقه  ۳۰بود؛ موقعیتی که باید افسوس آن را خورد .او
نه تنها با سوباشیچ تک به تک شد و ضربه اول را از دست
داد بلکــه در یک قدمی دروازه ،توپ دیگری را به تیر زد تا
فرصتی ایدهآل را از دست بدهد.
یک فینال رویایی
در یکی از تماشــاییترین فینالهــای تاریخ جام جهانی،
فرانســه موفق شــد با نتیجه  ۲ - ۴کرواسی را شکست
دهد و بعد از  ۲۰ســال دوباره قهرمانی در جهان را جشن
بگیرد .فرانسویها که برای سومین بار طی  6دوره اخیر به
فینال جام جهانی رســیده بودند موفق شدند با تیم جوان
و با صالبت خود به قهرمانی برســند .بــازی فینال همه
خصوصیات یک مسابقه نهایی را داشت .برای اولین بار در
تاریخ فینال جامهای جهانی ،گل به خودی ثبت شد ،برای
اولین بار از  VARدر فینال استفاده شد .امباپه بعد از پله
دومین بازیکن جوان تاریخ شد که در فینال جام جهانی گل
میزند .فرانســه هم نخستین تیم بعد از برزیل  ۱۹۷۰شد
که در فینال جام جهانی ۴ ،گل میزند .دیدیه دشــان هم
ســومین مرد در فوتبال شد که هم به عنوان بازیکن و هم
مربی ،جام را باالی سر میبرد.

نگرانی رسخپوشان از محرومیت ترابی و رفیعی

نامشــخص و مبهم درباره این تیم تمدید قرارداد وحید امیری و ماندن
علیرضا بیرانوند است .با این حال  2خرید جدید پرسپولیس نگرانیهایی
را برای هواداران این تیم به وجود آورده اســت .مهدی ترابی که پیش از
پیوستن به سرخپوشان مذاکراتی را با باشگاه تراکتورسازی تبریز صورت
داده بود ،با ادعای مســئوالن این تیم پیشقراردادی با تراکتور به امضا
رسانده و حتی مبلغی از قراردادش را از مسئوالن تراکتورسازی دریافت
کرده اســت .به همین منظور مسئوالن تراکتورسازی با طرح شکایتی به
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ،خواستار ورود به پرونده مهدی
ترابی شــدهاند .در صورت محرز شــدن تخلف در ایــن پرونده ،احتماال
خریــد جدید سرخپوشــان با محرومیتی  4تا  6ماهه روبهرو میشــود.
البته خطری باشگاه پرســپولیس را تهدید نخواهد کرد .سروش رفیعی

دیگر خرید سرخپوشــان نیز با شکایت مسئوالن فوالد خوزستان روبهرو
شده اســت .فوالدیها معتقدند از قرارداد ســروش رفیعی با فوالد 38
روز باقــی مانده و این هافبک محجوب پــس از پایان یافتن قراردادش
با تراکتورســازی و پشت ســر گذاشتن خدمت ســربازی باید به اهواز
برمیگشت .شکایت مسئوالن فوالد در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون
فوتبال ثبت شــده و به گفتــه روزبه وثوقاحمدی ،پیــش از آغاز لیگ
هجدهم نتیجه این شــکایت به اطالع طرفین خواهد رسید .رفیعی نیز
با محرز شــدن تخلفش محرومیتی  4تا  6ماهه در پیش خواهد داشت.
مشکل ســروش رفیعی پیشتر برای میالد شــعبانلو نیز اتفاق افتاده و
باعث محرومیت او شده بود .با این حال مذاکره با فوالد میتواند جریان
پرونده شکایت را متوقف کند.

زاویه نگاه شما
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
خراســان ورزشــی از اینکه آنالین (برخط) و بــه روز ما را در جریان
اخبار ،گزارشها و حواشــی جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۸روســیه گذاشتی
ازت تقدیر و تشکر میکنیم امیدوارم همیشه به روز باشی و بهروز!
آقــای وطنخواه لطفا به تقاضای ســرمربی تیم در مورد جذب بازیکن
خارجی برای خط حمله توجه بفرمایید تا هواداران شاهد بازیها و نتایج
آبرومند برای تیم محبوبشان باشند؛ بازیکنی که در  30بازی  3گل زد.
دیدید تنها جایی که چهره و زیبایی هیچ مطرح نیست فوتبال است؟!
جام جهانی باید در کشورهای فوتبالخیز نظیر ایران ،ایتالیا و آرژانتین
برگزار شود نه اینکه کشورهایی مثل روسیه ،قطر و آمریکا با اعمال نفوذ
و تطمیع اعضا ،میزبانی را تصاحب کنند .قطر و آمریکا کجای فوتبال قرار
دارند این ضدفوتبالیستها؟!

اخبار
اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال لغو شد

اردوی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا از امروز
برگــزار میشــود .اردوی تیم ملی والیبال ایران با  15نفر آغاز خواهد شــد و
شــریفی ،توخته و حضرتپور پس از پایان قهرمانی جوانان آســیا -بحرین به
تمرینات اضافه خواهند شد تا تیم با تمام نفرات برای بازیهای آسیایی جاکارتا
آماده شــوند .مسئوالن فدراســیون والیبال در تالش بودند تا اردوی تدارکاتی
اسلوونی را پیش از بازیهای آسیایی برای شاگردان کوالکوویچ فراهم کنند اما
بنا به دالیل نامشخص این اردو لغو شد.

هندبال ایران هند را گلباران کرد

شانزدهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آسیا -عمان از دیروز آغاز
شــده و تیم ایران در گروه چهارم با تیمهای عمان ،هند و یمن همگروه است.
شاگردان مهدی رهبری در اولین مسابقه خود تیم هند را با نتیجه  ۱۷ - ۴۸و
با اختالف  ۳۱گل مغلوب کردند .ملیپوشان ایران امروز به مصاف یمن میروند
و در آخرین دیدار فردا با عمان میزبان مسابقات روبهرو خواهند شد.

واکنش یزدانیخرم به درخواست معافیت 7
فوتبالیست!

رئیس اسبق فدراســیونهای والیبال و کشتی نسبت به نامه وزیر ورزش
در خصوص معافیت از خدمت سربازی  7بازیکن تیم ملی فوتبال واکنش
نشان داد .به گزارش فارس ،محمدرضا یزدانیخرم گفت« :وقتی این نامه را
دیدم متعجب شدم .احتماال سلطانیفر این کار را نکرده .او سالها استاندار
بوده و قوانین اینچنینی را به خوبی میداند .احتماال افراد دیگری این نامه
را تهیه و به نام سلطانیفر آن را رد کردند .شما دیدید که مسئوالن نظام
وظیفــه هم خیلی قاطع جواب دادند که این کار را نمیتوانند انجام دهند
و به نظر من هم کارشــان درســت بوده ».یزدانیخرم در پاسخ به اینکه
آیا چنین تصمیمی باعث ایجاد تبعیض میشــود ،گفت« :هم در ورزش و
هم در بخشهای دیگر کشــور تبعیض ایجاد میکند ».او درباره عملکرد
تیم ملی در جام جهانی هم گفت« :شاید برخی قصد دارند این عملکرد را
بزرگ کنند و این تصور را داشــته باشند که مردم متوجه شرایط نیستند.
مردم همه چیز را به خوبی میدانند .اگر مردم خوشحال هستند به خاطر
تالش تیم است .تیم آبروداری کرد و حریف دست و پا بستهای نبود».

ســوژهــ

احتمال تغییر حریفان فوتبال ایران در بازیهای آسیایی!

برخی منابع خبری از جا ماندن  ۲تیم در قرعهکشــی بازیهای آســیایی  ۲۰۱۸خبر میدهند! به گزارش
ورزش سه ،با مشخص شدن تعداد تیمها و ثبتنام کشورهای مختلف در رشتههای تیمی بازیهای آسیایی،
قرعهکشــی مسابقات تیمی چند هفته قبل در جاکارتا برگزار شــد .بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران با
تیمهای عربستان ،میانمار و کره شمالی همگروه و برنامه رقابتها نیز اعالم شد .در حالی که کادر فنی تیم
فوتبال امید ایران آنالیز روی حریفانش را آغاز کرده ،دیروز یک خبر عجیب به گوش رســید .احمد الطیب،
مدیر ورزشی کمیته ملی المپیک امارات ادعا کرده تیم فوتبال این کشور و فلسطین از قرعهکشی بازیهای
آسیایی  ۲۰۱۸جا ماندند و به همین دلیل اعتراض خود را به ستاد برگزاری مسابقات اعالم کردند! در صورتی
که ادعای اماراتیها صحت داشته باشد و این اشتباه از سوی کمیته برگزاری بازیهای آسیایی رخ داده باشد،
یا قرعهکشــی دوباره صورت میگیرد و یا این  ۲تیم با تصمیم مســئوالن به  ۲گروه اضافه میشوند .اصغر
رحیمی ،معاون کاروان ایران در بازیهای آسیایی و رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی در واکنش به این خبر
گفت« :من هم این خبر را از رســانهها شنیدم وگرنه هیچ نامه رسمی برای ما در این خصوص نیامده است.
البته حتی اگر اشتباهی صورت گرفته باشد ،شاید قرعهکشی دوباره انجام نشود .با این حال بعید میدانم که
 ۲تیم از قرعهکشی جا مانده باشند چون چنین اشتباهی در سطح بازیهای آسیایی معموال رخ نمیدهد».

