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سوژه
مازندران قهرمان اولین دوره
کشتی کالسیک بانوان شد

مســابقات فصل نخست رقابتهای لیگ کشتی
کالســیک بانــوان  28و  29تیرماه درحالی در
خانه کشــتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی
تهران برگزار شــد که در پایــان تیم کافه کاله
نور مازندران با نتیجه  3 – 3و با کســب امتیاز
مثبت  16به  13با شکست باغچهمینو نماینده
کرمانشاه ،قهرمان فصل نخست رقابتهای لیگ
کشتی کالسیک بانوان شد .در دیدار ردهبندی
هم عمران گلبهار (خراســان رضوی) موفق شد
تیم مجتمع حمید سوریان از تهرن را  - 3صفر
مغلوب کند و به رتبه سوم برسد.
رده بندی:
 -1کافــه کاله نور  -2باغچه مینو  -3شــرکت
عمران گلبهــار  -4مجتمع فرهنگی ورزشــی
حمید ســوریان  -5شــهرما مشهد  -6مجتمع
رفاهی بیســتون  -7فروشگاه باران  -8منتخب
البرز  -9هفتم تیر تهران.

خبر
سومین میزبانی شطرنج
ایران از جام ملتهای آسیا

تعــداد قطعی کشــورهای شــرکتکننده در
رقابتهای شــطرنج جــام ملتهای آســیا به
میزبانی همدان مشخص شد .به گزارش تسنیم،
شــهر همدان طی روزهای  3تــا  13مردادماه
میزبان رقابتهای شــطرنج جام ملتهای آسیا
در  2بخش مردان و بانوان خواهد بود .در فاصله
کمتر از یک هفته تا آغاز این تورنمنت ،تعداد و
ترکیب تیمهای شرکتکننده مشخص شد .در
بخش مردان چین ،هند ،ایران سبز ،قزاقستان،
ویتنام ،ایران قرمز ،ازبکســتان ،ایران ســفید،
بنگالدش ،ســوریه ،عمان و افغانســتان در این
رقابتها حضور دارند .در بخش بانوان نیز چین،
قزاقســتان ،هند ،ویتنام ،ایران سبز ،ازبکستان،
ایران قرمز و سوریه شرکت خواهند کرد .به این
ترتیــب از ایران  3تیم در بخش مردان و  2تیم
در بخش بانوان شــرکت خواهند کرد .این برای
ســومین بار اســت که رقابتهای شطرنج جام
ملتهای آسیا به میزبانی ایران برگزار میشود.
کشــورمان پیــش از این در ســالهای 2006
(اصفهــان) و ( 2014تبریز) میزبان این رویداد
بود .تیمهای قهرمــان در هر  2بخش مردان و
بانوان جواز حضور در رقابتهای تیمی منتخب
جهان که هر  2ســال یک بار برگزار میشود را
کسب میکنند.

پزشک تیم ملی والیبال
حضورش در جاکارتا را
تکذیب کرد

افروزی :امسال در
کنار تیم ملی نیستم

چنــدی پیش بود که ســیامک
افروزی ،پزشک تیم ملی والیبال
اعالم کرد به دلیل برخی مشکالت شخصی قادر
بــه ادامه همــکاری با تیم ملی والیبال نیســت.
در حالــی که عدم همراهی افــروزی با تیم ملی
در بازیهای آســیایی  2018قطعی شــده بود

زد و بند اندونزی برای کسب مدالهای برتر ،مشکل اصلی سنگنوردی ایران در جاکارتاست

زارعی :از سنگنوردان انتظار کسب مدال در بازیهای آسیایی را دارم
سارا اصالنی

فدراســیون کوهنوردی در حالی با  8سهمیه
راهــی هجدهمیــن دوره بازیهای آســیایی
میشود که این اولین دوره حضور سنگنوردان
ایرانی در المپیک آســیایی خواهد بود .با این
حال اما در همین اولین حضور ،هم مسئوالن
ورزش کشور از سنگنوردان انتظار مدالآوری
در جاکارتا را دارند هم مســئوالن فدراسیون.
جالــب اینکه نــام بانوان ســنگنورد هم در
کنار نام آقایان در لیست مدالآوران احتمالی
قرار گرفتــه .رضا زارعی ،رئیس فدراســیون
کوهنوردی با اشاره به نحوه تقسیم سهمیهها
در این فدراسیون به خراسان میگوید« :در این
دوره  8سهمیه بازیهای آسیایی به فدراسیون
کوهنوردی تعلق گرفته که ما  4ســهمیه در
بخش بانوان و  4ســهمیه در بخش آقایان در
نظر گرفتهایم2 .ســنگنورد در ماده کمباین
(مجموع) و  6سنگنورد در ماده سرعت داریم
که البته ماده ســرعت هم به بخش انفرادی و
امدادی تقسیم میشود ».ســنگنوردی قرار
اســت اولین حضورش در بازیهای آســیایی
را تجربــه کند .ایــن در حالی اســت که در
همین اولین حضور ،مســئوالن ورزش کشور
از ســنگنوردی ایران انتطار مدال بازیهای
آســیایی را دارند و نام این رشته را در لیست
رشتههای مدالآور قرار دادهاند .زارعی با تایید
این موضوع میگوید« :ما تاکنون در رقابتهای
قهرمانی قاره حضور داشتهایم که سال گذشته
ســنگنوردان ایرانی با کســب  3مدال شامل
یک طال ،یــک نقره و یک برنز در رده ســوم
رقابتها قرار گرفتند .اما این اولین دوره حضور

هشدار نایب رئیس

فدراسیون جـهانی

شطرنــج به ایـران

سنگنوردی در بازیهای آسیایی است .ضمن
اینکه ما هم در فدراسیون کوهنوردی همچون
مسئوالن ورزش کشور امیدوار به کسب مدال
در بازیهای آسیایی هســتیم؛ آن هم به این
دلیل که طی  3ســال گذشته به ویژه در ماده
سرعت در رقابتهایی که حضور داشتیم موفق
به کسب مدال شــدیم به همین خاطر انتظار
داریم در ماده سرعت امدادی آقایان و خانمها
صاحب رتبه و مدال بازیهای آسیایی شویم.
اما باالخره این رقابتها ،المپیک آسیایی است
و بچههای ما تجربــه حضور در چنین رقابتی
را ندارند به همین خاطر پیشبینی مدالآوری
در این رقابتها ســخت است .اما ما سالهای
گذشــته در این ماده مدالهای خوبی کسب
کردهایــم ».او به مشــکلی هــم درخصوص
مدالآوری سنگنوردی ایران در جاکارتا اشاره

سروش  -بشار
سرخپوشــان پایتخت روز گذشــته در آخرین دیدار
دوستانه پیش از آغاز لیگ به مصاف شهرداری ماهشهر
رفتند و برابر این تیم به تساوی بدون گل رسیدند .نکته
جالب این مسابقه ،حضور ســروش رفیعی در ترکیب
تیم پرســپولیس پس از یک سال بود .او در پایان لیگ
شانزدهم از پرســپولیس جدا شد و به تیم الخور قطر
پیوســت اما حاال بار دیگــر در اردوی قرمزها حضور
دارد و امیدوار اســت روزهای خوب با این تیم را تکرار
کند .البته ســروش تا نیم فصل نمیتواند در مسابقات
رســمی پرســپولیس حضور یابد .تا پایان محرومیت
از نقلوانتقاالت ،پرسپولیســیها وظیفه بازیســازی را
احتماال به بشار رســن میسپارند .این ستاره عراقی با

میکند« :مشکل اصلی ما برای مدالآوری در
بازیهای آســیایی این است که سنگنوردان
اندونزی جــزو برترینهای ماده ســرعت در
دنیا و صاحب عنوان و امید هســتند .از طرفی
آنها به عنوان میزبان رقابتها به هر شــکل
ممکن در حال زد و بند هستند که مدالهای
برتر مســابقات را به نام خود بزنند .با این حال
همه چیز روی سکو مشخص میشود ».رئیس
فدراســیون کوهنوردی با اشــاره به اردوهای
تدارکاتی برگزار شده برای سنگنوردان ایرانی
میگوید« :تیم ســنگنوردی ایــران در ماده
کمباین تاکنون  5مرحله و در ماده سرعت 4
مرحله اردو را پشت سر گذاشته .در حال حاضر
بچههای ســرعت ما در اردوی قزوین هستند.
مــا  2مرحله اردوی دیگر هم برگزار میکنیم.
یک اردو در کرمان داریم و بعد از آن بچههای

باید  500هزار دالر روی میــز بگذارید .فکر کردی با
بچه طرف هســتید؟ بگذارید هوادار به من ناسزا بدهد
اما من از پول بیتالمال این هزینهها را انجام نمیدهم.
این مردم به نان شــب خود محتاج هســتند .من چرا
باید به اینها پول مفت بدهم؟» با احتساب دالر آزاد،
قرارداد تیام برای یک نیم فصل بیشــتر از  ۴میلیارد و
در صورتی که او راضی شــود تــا پایان فصل بماند۸ ،
میلیارد تومان خواهد شد .باال رفتن قیمت تیام ،قیمت
جپاروف را هم افزایش داده بود« :جپاروف آمده به من
میگوید  400هزار دالر به من بدهید تا  3ساله قرارداد
ببندم ».یعنی جپــاروف هم برای فصل اول از قرارداد
 3ســاله آن هم در سن  ۳۶سالگی بیشتر از  3میلیارد
درخواســت کرده اســت! پیش از این افتخاری درباره
روند تمدید قراردادهای اســتقالل گفته بود چشــمی
هم درخواســتی عجیب از این باشگاه کرده است« :در
جلســهای که با این بازیکن داشــتیم او درخواست 4
میلیارد تومان کرد .این درخواســت او در حالی است
که او با ما قرارداد دارد ».اگر ادعاهای افتخاری صحت
داشــته باشــد ،بازیکنان بدون قرارداد یا دارای مجوز
فســخ قرارداد اســتقالل ،اعداد عجیبی از این باشگاه
خواســتهاند؛ اعدادی که کنار هم گذاشتن آنها برای
باشــگاه حدود  ۱۸میلیارد تومان آن هم فقط برای ۴
بازیکن هزینه برمیدارد .در حالی که همین یک سال

 18میلیارد برای  ۴نفر!

قبل در رســانهها منتشر شــد که مجموع قرارداد کل
بازیکنان لیست استقالل  ۲۲میلیارد تومان است .البته
این محاســبات بدون در نظر گرفتــن افزایش پررنگ
قرارداد شــفر ،قرارداد جدید غفــوری و جدایی امید
ابراهیمی است که میتوانست گرانترین بازیکن فصل

جنگ مهندسی در غیاب مسلمان!
 21ســال سن در لیست بزرگســاالن نیست و همین
موضوع ســبب شــد تا بیش از دیگــر بازیکنان مورد
توجه قرار بگیرد .رســن در بسیاری از مسابقات فصل
گذشته نیمکتنشین بود اما حاال در غیاب احمدزاده و
مسلمان میتواند به مهره اصلی تیم برانکو ایوانکوویچ
تبدیل شــود .البته این ستاره عراقی فصل بدنسازی را
نیز سال پیش از دست داد و باتوجه به تاکید برانکو به
تمرینــات پیش فصل ،این موضوع را نیز میتوان یکی
از دالیل نیمکتنشــینی مداوم او دانست .بشار این بار
در فصل بدنســازی نیز حضور فعالی داشت و در یک
بازی دوســتانه هم توانســت از روی ضربه ایستگاهی
گلزنی کند .حاالدر غیاب مســلمان ،سروش رفیعی و

بشار رسن رقابت جذابی برای حضور در ترکیب اصلی
خواهند داشــت و البته برانکو ایوانکوویچ نیز بایستی
بسیار خوشحال باشد که  2بازیکن طراز اول اینچنینی
در اختیار دارد .این را هم باید در نظر گرفت که بشــار
تمایل بیشتری به بازی در کنارهها دارد و شاید در نیم
فصل دوم به عنوان وینگر استفاده شود اما در نیم فصل
اول اوضــاع متفاوت خواهد بــود .باید دید برانکو برای
 15بازی ابتدایی لیگ چه سیســتمی انتخاب میکند.
اگر  4-4-2لوزی اســتفاده شود ،بشار به نوک لوزی و
پشــت مهاجمان میرود اما اگر قرار به بازی با 4-4-2
خطی باشــد ،رســن به  2جناح چپ و راست منتقل
میشود.

 ۳تیم فرانسوی و یک تیم انگلیسی به دنبال قدوس

به نقل از سایت آفتونبالدت سوئد ،باشــگاه اوسترسوندس با باشگاه
آمینس فرانســه و  2باشگاه دیگر از جمله انگلیس جهت انتقال سامان
قدوس مذاکره میکند .بوردو ،آمینس و رن تیمهای فرانســوی هستند
که تمایل خود را برای جذب ســامان قدوس ابراز کردند که فقط یکی
از آنها پیشنهاد رســمی خود را به اوسترســوندس ارایه داد .دانیل
کیندبرخ ،رئیس باشگاه اوسترسوندس ســوئد در این رابطه میگوید:
«درباره پیشنهاد رسمی تیم فرانسوی فقط میدانم تیم موردنظر بوردو
نیست .مذاکر ه همچنان ادامه خواهد داشت و ما هیچ نگرانی برای انتقال

ســرعت و کمباین بــه اردوی قزوین و زنجان
خواهند رفت ».او در پاســخ به اینکه آیا تمام
اردوها داخلی هســتند میگویند« :بله .البته
رضا علیپور در  2جام جهانی شرکت کرده .از
طرفی  4نفر از تیمهای سرعت آقایان و بانوان
ما به مسابقات دانشجویان جهان در اسلواکی
اعزام شده بودند .ضمن این که در فاصله یک
ماهه تا شروع بازیهای آسیایی برنامه خاصی
برای اعزام تیمها بــه اردوی خارجی نداریم و
تمریناتمان در داخل پیگیری خواهد شــد».
 8ســهمیه ســنگنوردی به صورت مساوی
بین آقایان و خانمهای این رشته تقسیم شده.
زارعی در پاســخ به اینکه آیا در بخش بانوان
هم انتظــار مدالآوری در بازیهای آســیایی
وجــود دارد یا خیر میگوید« :در ماده امدادی
بانوان انتظار مدالآوری در بازیهای آسیایی را
داریم ،چون همانطور که قبال هم اشاره کردم
طی  3سال گذشته بانوان ما  3مدال برنز در
این رقابتها کســب کردند .طــا و نقره این
ماده تا امروز تماما در قبضه اندونزی بوده اما
برنز امدادی بانوان متعلق به کشــور ما بوده
بنابرایــن امیدواریم که بانــوان ما بتوانند در
بازیهای آسیایی جاکارتا مدال خود را تکرار
کنند ».او در پاســخ به اینکه ســنگنوردی
ایران امکان کســب چند مدال در بازیهای
آسیایی را دارد میگوید« :ما تالش میکنیم
بهترین نتیجه ممکن را از بازیهای آســیایی
کســب کنیم تا جواب اعتمــاد کمیته ملی
المپیــک و وزارت ورزش را بدهیــم .اما هیچ
پیشبینی از تعداد مدالهای سنگنوردی در
بازیهای آسیایی ندارم».

نایب رئیس فدراســیون جهانی شطرنج ،کشــورهای بدهکار به فیده را تهدید کرد .به گزارش تســنیم ،آندره فیالتوف رئیس فدراسیون شطرنج روسیه و نایب رئیس
فدراســیون جهانی این رشــته ،نامهای به فیده ارســال کرده که محتوای آن حامی خبرهای خوبی برای ایران نیست .در این نامه آمده است که کشورهای بدهکار به
فدراسیون جهانی باید تا روز  23جوالی (دوشنبه اول مرداد) بدهی خود را تسویه کنند ،در غیر این صورت حق شرکت در المپیاد فیده و همچنین انتخابات ریاست
فدراســیون جهانی در شــهر باتومی را ندارند .این در حالی است که آدریان سیگل ،سرپرست فدراسیون جهانی شطرنج ،در پاسخ به نامه فیالتوف اعالم کرده که هیچ
فدراســیونی نمیتواند به دلیل بدهی به فیده ،از مجمع عمومی و انتخاباتی حذف شــود .در واقع این پاســخ سیگل مخالفت با درخواست فیالتوف است .سیگل عنوان
کرده که چنین اقدامی یک حرکت علیه مقررات فیده اســت و او شــخصا با چنین درخواستی مبارزه میکند .گفتنی است؛ فدراسیون ایران بابت برگزاری رقابتهای
شطرنج قهرمانی بانوان جهان همچنان مبلغی را به فیده بدهکار است.

رقمهای عجیب در افشاگری افتخاری
 ۱۸میلیارد برای  ۴نفر کابوســی بــود که مدیرعامل
اســتقالل را پیش از شــروع فصل به خانه فرســتاد.
مصاحبه رضا افتخاری بعد اســتعفا از استقالل ،پشت
پردههای جدیدی از وضعیت نقلوانتقاالت باشــگاه را
رونمایی کرد .به گزارش ســایت نود ،افتخاری درباره
چند بازیکن و قیمت درخواستی آنها حرف زد و گفت
فشــار مداوم هواداران به آنها اجازه داد قیمتشان را
چند برابــر کنند .اولین نفری کــه افتخاری درباره او
صحبت کرد ،مجید حســینی بود؛ بازیکنی که بعد از
جام جهانی انتظار داشت قرارداد  ۸۰۰میلیونیاش به
بیش از  ۲میلیارد برســد« :ایشان با ما قرارداد  2ساله
دارد و فکر کنم  ۸۰۰میلیون تومان قراردادش اســت.
من به او گفتم با توجه به اینکه شــما اکنون حسینی
ســابق نیستی و رشــد کردی و البته این رشد را هم
مدیون باشــگاه استقالل هســتی ،من کمک میکنم
امســال قراردادت اضافه شــود .گفت چقــدر اضافه
میکنید و گفتم  2برابر میکنم که گفت نه کم است.
گفتم باشــد و یک مقدار دیگر هم اضافه میکنم ».بر
اســاس صحبتهای افتخاری ،قرار بوده قرارداد جدید
حســینی برای یک فصــل حداقل  ۲میلیــارد تومان
باشــد .دومین نفــر ،مامه تیام بود کــه برای یک نیم
فصل  ۵۰۰هزار دالر میخواســت« :مدیر برنامه تیام
میآید و میگوید اگر میخواهیــد تیام در تیم بماند

اما پنجشــنبه خبرگزاری ایســنا به نقل از روابط
عمومی فدراســیون پزشــکی ورزشی مدعی شد
افــروزی در جاکارتا به عنوان پزشــک ،تیم ملی
والیبــال را همراهــی خواهد کــرد .این موضوع
اما مورد تایید افروزی نیســت .پزشک تیم ملی
والیبال دیــروز با تکذیب این خبر به خراســان

گفــت« :خبر حضورم در کنار تیــم ملی والیبال
در جریان بازیهای آســیایی جاکارتا را تکذیب
میکنم .البته دلم و تمام احساســم با تیم است
و قطعــا پیگیر نتایج و اتفاقات رخ داده برای تیم
در رقابتهای آتی خواهم بود ولی امسال در کنار
تیم ملی نیستم».

سامان قدوس نداریم .در چنین شــرایطی همواره باید آرامش داشته
باشیم و سخت اســت که بگویم چه زمانی پرونده انتقال سامان قدوس
بسته میشود ».رسانه ســوئدی در ادامه از سوانسی نیز به عنوان تیم
احتمالی انگلیســی یاد کرد که خواهان به خدمت گرفتن سامان قدوس
است .هدایت این تیم را در فصل آینده لیگ برتر انگلیس گراهام پوتر،
ســرمربی چند فصل اخیر اوسترسوندس سوئد و کاشف سامان قدوس
بر عهده دارد .باشــگاه اوسترسوندس سوئد امیدوار است بتواند سامان
قدوس را با مبلغ  5میلیون یورو به فروش برساند.

استقالل شود .برای استقالل ،پرداخت چنین رقمی به
 ۴بازیکن غیرممکن خواهد بود و شــاید افتخاری هم
به همین دلیل تصمیم به استعفا گرفت چون در هر 2
حالت قرارداد بستن یا نبستن با این  ۴نفر میتوانست
بازنده محسوب شود.

زاویه نگاه شما
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
ديدن مسابقات فوتبال ليگها مخصوصا ليگ دست چندم خودمان پس
از جام جهاني و در آن ســطع بااليش مثل خوردن نان كپكزده بعد از يك
ماه خوردن چلوكباب سلطاني است.
واقعا درست نیست این همه پول بیتالمال رو به بازیکنان یک تیم بدهند
بعد تو آسیا  6تا از یک بازیکن ب ه نام خریبین بخورن! انصافه ،عدالته؟
سالم با تشــکر از خراسان ورزشی؛ فوتبالیستهای ما آبی که میخورند
رو مینویسید و مردم را در جریان میگذارید آیا به همون فوتبالیستها از
مشکالت مردم میگید که به چه بدبختی دارن زندگی میکنن؟
واقعا برای علیرضا بیرانوند ناراحتم با اینکه خیلی دوسش دارم ولی با این
نــوع فکر که تو برنامه آقای خیابانی بیان کــرد که اگه پرتغال رو میبردیم
میخواســتیم ادای رونالــدو رو درآریم یا قبلش کــری خوانده بود باهاش،
مخالفم .بابا شما به فکر پیشــرفت و حضور در تیمهای بزرگ اروپایی باش
فقط در صورت پیشرفته که میتونی به کسانی که واقعا آزارت دادن ،درس
بدی .بزرگترین افتخار برای ما ایرانیها اینه نه کلکل با بازیکنی مثل رونالدو.

اخبار
والیبال نشسته مردان یک گام تا کسب سهمیه
پارالمپیک

تیم ملی والیبال نشسته مردان با شکست -3یک تیم مصر به مرحله نیمهنهایی
مسابقات جهانی – هلند راه یافت .به گزارش ایسنا ،ملیپوشان کشورمان امروز
در مرحلــه نیمهنهایی به مصاف اوکراین خواهند رفــت و در صورت برتری و
صعود به فینال ،ســهمیه حضور در بازیهــای پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو را نیز
کسب خواهند کرد.

چین اولین حریف والیبال جوانان در بحرین

به گزارش خبرنگار مهــر ،نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی والیبال جوانان
آســیا در حالی از امروز به میزبانی بحرین آغاز خواهد شــد که  ۲۴تیم در ۸
گروه  ۳تیمی در این رقابتها شرکت میکنند .این در حالی است که شاگردان
عطایی در گروه  Aمسابقات با تیمهای چین و کره جنوبی همگروه هستند .به
این ترتیب تیم والیبال جوانان ایران امروز در گام نخســت مسابقات ،از ساعت
 16:30به وقت محلی مقابل چین قرار خواهد گرفت .ملیپوشان جوان ایران در
دومین دیدار خود اول مرداد به مصاف کرهجنوبی خواهند رفت.

محسن شادی :از دنیامالی مشورت میگیرم

محسن شادی ،ملیپوش قایقرانی ایران که چندی پیش خداحافظی کرده بود
حاال در شــرایطی دوباره به عرصه ورزش حرفهای بازگشــته که قصد دارد در
بازیهای آســیایی جاکارتا خود را محک بزند .او در خصوص حضورش در این
دوره از رقابتها به تسنیم گفت ۴۰« :روز تا بازیهای آسیایی زمان داریم و قبل
از آن یک اردو در چین خواهیم داشت ،امیدوارم بتوانم در جاکارتا نتیجه قابل
قبولی بگیرم ».عضو تیم ملی قایقرانی در خصوص انتخابات فدراسیون قایقرانی
هم گفت« :در انتخابات فدراسیون قایقرانی ،اولویتم با دنیامالی است چون در
تمام تصمیمات ورزشــیام از او مشورت گرفتهام ضمن اینکه دنیامالی تجربه
باالیی در فدراسیون قایقرانی دارد ».شادی در پاسخ به این سوال که آیا میتواند
بار دیگر در بازیهای آسیایی صاحب مدال شود ،تصریح کرد« :با انگیزه و امید
باال به این رقابتها میروم ،انشاا ...که بتوانم بهترین نتیجه را در جاکارتا بگیرم».

