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ویژه
استارت مقتدرانه سروقامتان

مسابقات والیبال قهرمانی جهان  2018که از چند
روز قبل به میزبانی  2کشور ایتالیا و بلغارستان آغاز
شده ،از دیشب برای بلندقامتان ایرانی هم در شهر
وارنای بلغارستان اســتارت خورد .شاگردان ایگور
کوالکوویچ در گام نخســت به مصاف پورتوریکو
رفتند و  3بر صفر توانســتند این تیم را از پیش
رو بردارند.در این بازی سید محمد موسوی بازیکن
با تجربه تیم ملی ایران با کسب یازده امتیاز ،امتیاز
آورترین بازیکن دیدار اول ایران شد.

قهرمانیسیامند
رحمان در آسیا

در آخریــن روز از رقابتهای وزنهبرداری معلوالن
قهرمانی آسیا و اقیانوسیه -ژاپن ،سیامند رحمان و
منصور پورمیرزایی در دسته  +107کیلوگرم موفق
به کسب مدال طال و نقره شدند .رحمان وزنهبردار
معلول کشورمان در دسته  +107کیلوگرم با مهار
وزنه 280کیلویی به مدال طالی قهرمانی آســیا و
اقیانوسیه رسید و منصور پورمیرزایی دیگر نماینده

ایران در این دســته با ثبــت رکورد  245کیلویی
نایب قهرمان شد .درمجموع تیم وزنهبرداری ایران
در رقابتهای قهرمانی آســیا و اقیانوســیه موفق
به کســب  9مدال (2طال 4 ،نقره و  2برنز) شــد.
ســیامند درحالی با رکورد 280کیلوگرم قهرمان
شــد که در تالش ســومش وزنه  285کیلویی را
مهار نکرد اما نگران نیست ،چراکه هدف او کسب

فدراسیون پینگپنگ امیدوار به لژیونر شدن نوشاد عالمیان و افشین نوروزی است

علیقارداشی :موفقیتهای فدراسیون پینگپنگ حاصل کار تیمی است

سارا اصالنی

خبر
فدراسیونهای ناکام به وزارت
ورزش گزارش میدهند

وزارت ورزش و جوانــان در نظــر دارد با هماهنگی
دبیرخانه ستاد بازیهای آسیایی نشستهای خود
را با فدراسیونه ای ناکام از روز سهشنبه هفته آینده
آغاز کند .به گزارش فارس وزارت ورزش اعالم کرد
قرار اســت فدراســیونها با حضور در ستاد عالی
بازیهای آسیایی توضیحاتی را درباره نتایج کسب
شــده در اندونزی ارایه کنند .رغبتی مدیرکل دفتر
ش در این باره گفت:
برنامهریزی و نظارت وزارت ورز 
«اولویت جلسات با فدراسیونهایی است که نتیجه
خوبی نگرفتهاند».

کسب نخستین طال برای اسکیت
ایران در کره

اولیــن مدال طالی کاروان اعزامی اســکیت در
رقابتهای قهرمانی آسیا در ماد ه۱۰۰متر سرعت
کسب شد .در ادامه رقابتهای اسکیت قهرمانی
آســیا در کرهجنوبی اولین مدال طالی کاروان
اعزامی در ماد ه۱۰۰متر توســط محمد صالحی
بازیکن تیم ملی اسکیت سرعت از استان تهران
بهدســت آمد .صالحی در رقابت بــا رقیبی از
کرهجنوبی موفق شد تا به مقام قهرمانی برسد.

حمزه زرینی نارنجیپوش شد

درادامه نقــلو انتقاالت لیگ برتر والیبال  2بازیکن
ســابق و ملیپوش راهی تیمهای سایپا و شهرداری
ورامین شدند .به گزارش ایسنا در مهمترین انتقال،
حمزه زرینی دریافتکننده قدرتی فصل گذشــته
شــهرداری تبریز که با این تیم بر ســکوی ســوم
ایســتاده بود ،به مدت یک سال راهی سایپا تهران
شد .همچنین آرش کشاورزی که فصل ناموفقی را
با شهرداری ارومیه ســپری کرده بود ،با مسئوالن
شهرداری ورامین به توافق رسید و فصل آینده برای
ورامینیها توپ خواهد زد.

تاریخســازی نابغــه چپدســت ایــران در
هجدهمیــن دوره بازیهــای آســیایی،
پینگپنگ ایران را بعد از  52ســال صاحب
یک برنز آسیایی کرد .نوشاد عالمیان درحالی
با ایســتادن روی ســکوی ســوم رقابتهای
انفرادی جاکارتا به  5دهه انتظار این رشــته
برای کسب سکو پایان داد که درست چندی
پیش ،جوانــان پینگپنگباز ایران هم موفق
شــده بودند در جریان رقابتهــای قهرمانی
آســیا بــرای اولین بــار صاحب مــدال برنز
شوند .مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون
پینگپنگ در مصاحبه با خراسان کسب این
 2مدال ارزشــمند را حاصل کاربلدی ،وفاق
و همدلی تکتک اعضای فدراسیون دانست.
او که حاال ســطح توقعات از پینگپنگ ایران
برای مدالیست شــدن در المپیک را هم باال
میدانــد ،ابراز امیدواری کرد با افزایش تعداد
لژیونرهای ایرانــی در لیگهای خارجی ،این
رشته حضوری موفق در المپیک داشته باشد.
 پیشبینی کســب یک مدال تاریخی دربازیهای آسیایی را داشتید؟
واقعیت این اســت که پیشبینی کسب مدال را
با احتمال بســیار کم داشتیم .علت هم این است
کــه وقتی به رنکینگها نگاه میکردیم ،نوشــاد
و نیما در ســید  14و  15انفرادی قرار داشــتند،
بنابراین باید بسیار فراتر از تواناییهای خود بازی
میکردند تا بتوانند مدال بگیرند .بههر حال ما در
زمره فدراسیونهایی بودیم که از نظر مدالآوری،
شانس کمی داشتیم.
 بــا اینکه روی مــدالآوری پینگپنگحساب خاصی باز نشده بود اما این اتفاق رخ
داد .فکر میکنید علت چه بود؟
خدارا شکر به دلیل کار تیمی که انجام شد و وفاق
و همدلی موجود در فدراســیون ،توانستیم موفق
باشیم .ضمن اینکه در فدراسیون پینگپنگ هر
فــردی کار خود را به خوبی بلد اســت و هر فرد
کارشــناس حوزه خود محســوب میشود و به

وظایفش کامال آگاه است .همه این عوامل باعث
شــده که نه تنها مدال برنز نوشــاد در بازیهای
آسیایی کســب شود ،بلک ه  20روز پیش از آن ما
بتوانیم در رده ســنی جوانان هم برای اولین بار
در رقابتهای قهرمانی آسیا -میانمار صاحب مدال
برنز شویم و افتخار دیگری در کارنامه پینگپنگ
ایران ثبت شود .همزمان با مدال نوشاد و اختتامیه
بازیهای آسیایی ،رادین خیام عضو تیم منتخب
نوجوانان آسیا شــد و درکنار چینیها و ژاپنیها
قرار گرفت .همه این عوامل نشان میدهد که در
فدراسیون پینگپنگ در همه ردههای سنی یک
کار تیمی درحال انجام است .امیدواریم این روند
تداوم داشته باشد.
 نقش مدیریت خودتان را در رقم خوردناین برد تاریخی موثر میدانید؟
نقش من به همکارانم برمیگردد .بیش از  4دهه
است که در ورزش پلهپله جلو آمدهایم .از نظر من
مدیر فقط نقش مدیریتی برعهده دارد و کارهای
اجرایی بردوش همکاران است .بنابراین جا دارد از
تک تک همکارانم تشــکر کنم .با این حال تاکید
دارم رمز موفقیت ما در فدراســیون پینگپنگ
این اســت که همه کاربلد هستند .ضمن اینکه
در فدراســیون همــه میدانند که هــرکاری از

دقایقی بازی دهد امــا در ترکیب اصلی تیم ملی برای
بازی با ازبکســتان نه تنها خبری از چهرههای تازهوار د
نبود ،بلکه در لیســت 11نفره تنهــا  2بازیکن که در
لیگ داخل بازی میکنند ،حضور داشتند .ترکیب تیم
ملی ایران برای بازی با ازبکستان شامل امیر عابدزاده،
مرتضی پورعلیگنجی ،مجید حســینی ،وریا غفوری،
ميــاد محمدي ،ســعید عزتالهی ،امیــد ابراهیمی،
اشکان دژاگه ،علی قلیزاده ،علیرضا جهانبخش و کریم
انصاریفرد بود کــه از این نفرات فقط غفوری و دژاگه
بازیکنان شــاغل در لیگ برتــ ر و  9بازیکن از لژیونرها
بودنــد .حتی در بین بازیکنــان تعویضی هم برتری به
داخلیهــا نرســید و از  6بازیکــن تعویضی منتظری،
ترابی و شجاعی شــاغل در لیگ ایران بودند و قدوس،
طارمی و محرمی در بین لژیونرها قرار داشــتند .حال
با ایــن ترکیب و انتخاب این ســوال پیش میآید که
کیروش چه اصراری به حضور  6بازیکن اســتقالل در
اردو و ســفر به ازبکستان داشــت ،درحالی که قطعا از
مدتها پیش ترکیب را چیده بود؟ ســرمربی تیم ملی
که میدانست پرسپولیس و استقالل دیدارهای مهمی

نیازی به صحبتهای زشت و تمسخرآمیز نداریم
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفتوگویی با
سایت رسمی فدراسیون فوتبال نسبت به برخی اظهارات علیه تیم
ملی و بازیکنانش واکنش نشان داد .کیروش در ابتدای صحبتهای
خود گفت« :میدانم که به صورت رســمی سرمربی تیم ملی ایران
نیستم ،ولی به عنوان یک مربی وظیفه خود میدانم که توجه رئیس
فدراسیون فوتبال ،اعضای هیئترئیســه فدراسیون و مسئوالن
ورزش را به این مسئله جلب کنم که ماباید بر حمالتی که به صورت
سیســتماتیک به سمت تیم ملی انجام میشــود ،نقطه پایانی را
بگذاریم.باید جلوی اینگونه حمالت سیستماتیک هماکنون گرفته
شود و من یکبار دیگر از ریاست و اعضای فدراسیون درخواست
میکنم که از اینگونه حمالت و صحبتها که در تالش هستند میان

دستمان بربیاید ،برایشــان انجام میدهیم و اگر
هم کاری انجام نمیشــود ،درواقع شدنی نبوده.
به همینخاطر ،یک حس مثبت در فدراســیون
پینگپنگ حاکم است .من هم به عنوان فردی که
هم به لحاظ سنی از بقیه بزرگترم و هم در راس
فدراسیون قرار دارم ،شــاید بتوانم بگویم که در
ایجاد وفاق و همدلی در بین همکارانم تاثیرگذار
بودهام.
 کســب مدال در المپیک آسیایی ،حاالسطح توقعات از پینگپنگ را تا حد کسب
مدال در المپیک باال برده .این درحالی است
که برای رســیدن به مدال المپیک باید از
حاال اقدام کنید و دستکم در تورنمنتهای
مختلف بینالمللی حاضر شوید .حال آنکه
باتوجه به شــرایط اقتصادی فدراسیونها
که متاثر از شــرایط اقتصادی کشور است،
تورنمنتهای ورزشی یکی پس از دیگری
درحــال لغو شــدن اســت .وضعیت در
فدراسیون پینگپنگ چطور پیشمیرود؟
خداراشکر شــما به شرایط موجود آگاهی کاملی
دارید و به بخشــی از پاســخهای من هم اشاره
کردید .اما من میخواهــم بگویم درحال حاضر
یک اتفــاق مثبت برای پینگپنــگ ایران اتفاق

در لیگ قهرمانان آسیا پیشرو دارند ،چرا حداقل برای
این بازی از همه یا برخی ملیپوشان آنها چشمپوشی
نکرد تا بازیکنان سرخابی در اختیار باشگاهشان باشند
و برای بازیهای حساس دور برگشت مرحله یکچهارم
نهایی مقابل حریفان قطری آماده شــوند؟ قطعا بازی

با ازبکســتان برای آمادهســازی تیم ملی مهم بوده اما
در ایــن میان نباید منافع باشــگاهها که به منافع ملی
گره خورده ،نادیده گرفته شــود .آنهم در شــرایطی
کــه مربیان و مســئوالن باشــگاههای داخلی بیش از
باشگاههای خارجی با تیم ملی همکاری داشته و دارند.

کیروش :باید جلوی حمالت سیستامتیک علیه تیم ملی گرفته شود
نسل جوان ما بهصورت سیســتماتیک تفرقه بیندازند ،جلوگیری
کنند .همه مطلع هستیم که در شرایط دشواری نه تنها در تیم ملی،
بلکه در کشــور هستیم و ما نیازی به اینگونه صحبتهای زشت و
تمســخرآمیز نداریم و دقیقا در لحظهای که نیاز به اتحاد بیشتر و
درکنار هم بودن بیشتری داریم ،نباید اینگونه صحبتها و حرفها
مطرح بشــود ».کیروش در ادامه افــزود« :مطرح کردن اینگونه
صحبتها به هیچعنوان قابل پذیرش نیست و هدف آن بازیکنان
تیم ملی و خود تیم ملی فوتبال است که به هیچ عنوان قابلقبول
و دارای وجاهت نیســت .چراکه اینگونه شــرایط به این موضوع
منتهی میشود که ریســک و احتمال اینکه بازیکنان بیشتری را
از دســت بدهیم و تیم ملی لطمه بخورد ،بیشتر شده و شرایطی

هم که برای بازیکنی مانند ســردار آزمون بهوجود آمده ،باید حل
ک است ،برای
شود .این یک مسئله بســیار فوری ،جدی و خطرنا 
اینکه اگر بخواهیم روحیه و اتحــاد تیم ملی را حفظ کنیم ،نباید
به اینگونه صحبتهای تفرقهآمیــز و صحبتهایی که تنها برای
بهوجود آوردن دودستگی و لطمه زدن به تیم ملی مطرح میشود،
بیتفاوت باشیم ».کیروش درنهایت اینطور صحبتهای خود را به
پایان برد« :میدانم شاید برخی افراد بگویند که من پایم را فراتر از
حوزه مسئولیتم میگذارم ،به خاطر اینکه در حال حاضر به صورت
رسمی سرمربی تیم ملی ایران نیستم اما وقتی با افرادی که قصد
دارند به صورت مســتقیم به منافع تیم ملی ایران لطمه واردکنند
مواجه میشویم ،این امری کامال غیرقابل قبول است».

قربانی :توفیقی از عکس گرفتن با بازیکن  ۱۸ساله هم نگذشت
مسئولیت میدهند ،متاســفم .اگر وزیر ورزش مسئول
حضور او در اســتقالل بوده ،بایــد توضیح بدهد که این
شــخص را از کجا آورده بود .طی مدتی که این فرد در
استقالل بود ،فقط یک کتو شلوار و عکسهای یادگاری
از او دیدهام .توفیقی حتی با بازیکن ۱۸ساله هم عکس
گرفته و این بار هم خیلی بیادبانه صحبت کرده اســت.
اگر به فوتبال عالقه نــداری ،خیلی بیجا میکنی وارد
این رشته میشوی! از این به بعد هم حق نداری راجعبه
پیشکسوتان صحبت کنی! متاسفانه فوتبال جایی شده
که این آدمهــا به آن ورود کرده و بعد اینگونه صحبت
میکنند .از مسئوالن باال رتبه کشور خواهش میکنم از

زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
تیم ازبکســتاندر دیدار با تیمملیفوتبالکشورماندر تاشکند یک
سردار داشت،ایکاشتیم ایران هم در این دیدار یک سردار میداشت!
میگویند فوتبالورزشبیرحمیاســت.مصداق این ســخنهمین
بازیبین 2تیمفوتبالاســپانیا و کرواســیدر لیگ ملتهایاروپاست
کهنایبقهرمانجامجهانی  ۲۰۱۸روســیهکرواســیبا  6گلاز اسپانیا
شکست میخورد!
ســام بهروزنامه خراسان ،روزنامه مردمی .میخواستم از آقای نکونام
خواهش کنم دســت از حاشیه بردارد .پرســپولیس نیازی به جاسوسی
ندارد و نساجی در حدو اندازه پرسپولیس نیست .اگر هم جاسوسی شده،
خب شــیوه یا تاکتیکش را تغییر بدهد .رســولزاده عضو سابق تیم ملی
دوومیدانی.
اگر آقای کیروش میخواهد برود ،خب بگذارید برود .از کیروش کسی
بهتر پیدا نمیشــود که ما این همه منتکشی نکنیم؟! اینهمه به او در
این  7ســال پول دادیم ،آخرش هــم از گروهمان صعود نکردیم! مطمئن
باشید ما به یک چهارم جام ملتها هم نمیرسیم!
انتخــاب  6بازیکن از تیم اســتقالل برای بازیهــای تیم ملی به ضرر
تیم است .آقای کیروش باید از تیمهای دیگر هم انتخابی داشته باشد.

اخبار
بسکتبال ایران به دنبال تداوم
شکستناپذیری در خانه

پنجره چهارم جامجهانی بسکتبال از امروز آغاز میشود و تیم ملی ایران که
با صدرنشینی راهی این مرحله شــده بود ،باید با تیمهای فیلیپین ،ژاپن و
استرالیا روبهرو شود .ایران در نخستین بازی این مرحله امروز میزبان فیلیپین
خواهد بود ،فیلیپینی که پس از محرومیت از ســوی فیبا ،تیم جدیدی را با
مربی جدید تشــکیل داده و رودرروی شاگردان مهران شاهینطبع خواهد
ایستاد .ملیپوشان کشورمان در  6بازی قبلی خود در انتخابی جامجهانی یک
شکست و  5برد را در کارنامه دارند و تاکنون در خانه باخت نداشتهاند .اردوی
تیم ملی پس از بازیهای آسیایی از روز شنبه آغاز شده و هنوز درخصوص
اینکه حامد حدادی بازی خواهد کرد یا خیر ،چیزی مشــخص نیست ،اما
ارسالن کاظمی پس از مصدومیتی که در جاکارتا داشت ،شرایطش بهتر شده
است .به گزارش فارس ،دیدار  2تیم ساعت  17امروز در تاالر بسکتبال آزادی
آغاز میشود و ورود خانوادهها نیز آزاد اعالم شده است.

مشکالت مالی به فدراسیون تکواندو رسید

دومین دوره مســابقات گرنداســلم انفــرادی در  ۴وزن المپیکی ۱۸ ،تا
 ۲۵آذرماه درووشــی چین برگزار میشود .بر همین اساس مرحله دوم
مســابقات کسب ســهمیه حضور در این رقابتها از  ۴آبان ماه آغاز و به
مدت  ۳روز ادامه خواهد داشــت .همچنین دومین دوره مســابقات جام
ریاست فدراســیون جهانی تکواندو اواخر آبان ماه به میزبانی چینتایپه
برگزار میگردد .با اعالم آرش فرهادیان رئیس سازمان تیمهای ملی ،در
این دوره از رقابتها تیم ملی تکواندو ایران به  2رویداد کســب سهمیه
گرنداسلم و جام ریاست فدراسیون جهانی اعزام نمیشود و تکواندوکارانی
که متقاضی حضور در این رویدادها هستند ،میتوانند به صورت شخصی
تا  ۷مهرماه درخواست خود را به این سازمان اعالم نمایند.

ســوژهــ

دیدار صالحیامیری با رئیس اتحادیه جهانی کشتی

رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز سهشــنبه با اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشــتی و عضو اصلی کمیته
بینالمللی المپیک دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش ایسنا ،در این دیدار که در لوزان سوئیس انجام شد ،سیدرضا
صالحیامیری بر روابط بســیار خوب کشتی ایران با اتحادیه جهانی تاکید کرد .وی درادامه رسول خادم را یکی
از متخصصترین و فعالترین مدیران ورزش ایران معرفی کرد و گفت« :مردم ورزشدوست ایران به این رشته
و اتفاقات و حواشی آن شدیدا حساس هستند و از نزدیک اخبار و رویدادهای آن را پیگیری میکنند ،به همین
خاطر نیز درخواست دارم تا از کشتی ایران و عالقهمندان بیشمارش حمایتی بیش از پیش به عمل آورید ».نناد
ن تقدیر از صالحیامیری بابت توجه به این رشته تاکید کرد که از کشتی ایران به عنوان یکی از
اللوویچ نیز ضم 
ارکان اصلی این رشته در جهان حمایت ویژه خواهد کرد.

تالش چند نماینده مجلس برای حضور در پاراآسیایی ؟!

اگر هم از استقالل طلب داشته باشم ،دیگر یادم نیست!

پیروز قربانی ،بازیکن سابق تیم فوتبال استقالل در پاسخ
به این سوال که آیا او هم مانند سایر بازیکنان و مربیان
پیشین این تیم طلبی از آبیپوشان پایتخت دارد یا نه،
گفت« :اگر هم طلب داشته باشم ،دیگر یادم نیست .البته
این موضــوع زیاد اهمیت ندارد ،چون ما هرچه داریم از
استقالل اســت و باال و پایین طلبمان را میبخشیم».
به گزارش تســنیم ،قربانی در واکنش به اظهارات پندار
توفیقی ،معاون ورزشی پیشین باشگاه استقالل تصریح
کرد« :مصاحبهای از آقای توفیقی خواندم که خیلی بد
درباره استقالل و فوتبالیها صحبت کرده بود .واقعا برای
کســانی که این افراد را به فوتبــال میآورند و به آنها

افتاده و آن اینکه نیما عالمیان و امین احمدیان
در فرانســه و اتریش لژیونر شــدهاند .اگر افشین
نوروزی و نوشــاد عالمیان هم لژیونر شوند ،خیال
ما کمی بیشــتر راحت میشــود .چراکه اعضای
اصلی تیمملیمان میتوانند مرتب در رقابتهای
بینالمللی شرکت کنند .البته این مسئله بستگی
به شرایط خانوادگی ملیپوشان هم دارد .یعنی اگر
لژیونر شدن ملیپوشان ما رقم بخورد و خودشان
هم مایل به این اتفاق باشند ،هم مسائل مالی بهتر
میشود و هم امکان حضور این دسته ملیپوشان
در مســابقاتی که رنکینگ جهانی دارد و زیرنظر
فدراسیون جهانی است ،فراهم میشود .امیدواریم
که این اتفاق برای نوشــاد و افشین و حتی دیگر
بازیکنانی که شایستگی و توان فنی الزم را دارند
هم فراهم شود.
 دربــاره برنامههایتان بــرای حضور درالمپیک هم صحبت کنید...
قوانین فدراســیون جهانی به گونهای اســت که
برای حضور در المپیک ،فدراسیونهای ملی باید
به دفعات در مســابقات رسمی که صاحب رنک
بوده و زیرنظر فدراســیون جهانی است ،شرکت
کنند .برای حضــوری موفق در المپیک باید هم
جذب اسپانسرمان را بهت ر و درکنار آن تالشمان
را بیشــتر کنیم .امیدوارم خداوند هم کمک کند
و شــرایط اقتصادی کشور بهتر شــود تا بخش
بینالمللی فدراســیون هم با دغدغه کمتری به
وظایف خود عمل کنند.
 به لژیونر شدن افشــین و نوشاد اشارهکردید .آیا این  2ملیپوش پیشنهاد خارجی
خاصی دارند؟
این 2ورزشکار قبال پیشنهاد خارجی داشتند .اما
این  2ملیپوش ما متاهل هستند .به همینخاطر
ما باید با توجه به شرایط کنونی این  2ورزشکار،
پیشنهاد خارجی جدید برای آنها دریافت کنیم.
چون شــرایط فنی این  2ورزشکار خوب است و
میتوان روی آن کار کرد .درحال حاضر به لژیونر
شدن نوشــاد و افشین امیدوارم و انشاا ...که این
اتفاق رخ دهد.

کیروش همچنان لیگ را جدی نمیگیرد!

سهم  2نفره لیگ داخلی در ارنج تیم ملی مقابل ازبکستان
جمعه هفته گذشته بود که کارلوس کیروش سرمربی
تیم ملی لیســت نهایی خــود برای حضــور در بازی
با تیم ملی ازبکســتان را اعالم کــرد و  4بازیکن را به
دالیــل مختلف خط زد .در لیســت  25نفره کیروش
برای بازی با ازبکســتان باز برتــری با لژیونرها و تعداد
بازیکنان شاغل در لیگهای خارجی  14نفر بود و تنها
 11بازیکن از تیمهای ایرانی به تیم ملی دعوت شــده
بودند که  6بازیکن هم از اســتقالل بیشترین سهمیه
داخلیها را به خود اختصــاص داده بودند .با توجه به
درخشــش بازیکنان شــاغل در لیــگ داخلی در جام
جهانی روســیه برخالف پیشبینی و تصور کیروش و
برخی فوتبالدوستان ،انتظار میرفت که سرمربی تیم
ملی توجه بیشتری به لیگ برتر کند اما بازیکنان موفق
لیگ برتری حداقل در نخســتین لیست سرمربی تیم
ملی برای جــام ملتها جایی نداشــتند .با وجود این
با توجه بــه دعوت  6بازیکن اســتقالل به تیم ملی و
تاکید کیروش به استفاده از بازیکنان جدید و جوان در
دیدارهای آتی تیم ملی ،فوتبالدوستان انتظار داشتند
کیروش در بازی با ازبکستان چهرههای جدید را برای

سهمیه حضور در پارالمپیک 2020توکیو بود که
به آن رســید .قویترین وزنهبردار معلول دنیا پس
از این قهرمانی گفت« :سخت است که بتوانم االن
احساســم را توصیف کنم ،اما میتوانم بگویم که
همه را در بازیهای پاراآسیایی  2018و پس از آن
نیز در بازیهای پارالمپیک 2020توکیو سورپرایز
میکنم».
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هرکسی که وارد فوتبال میشود ،سوال کنند چه کاری
انجام داده است .این افراد آخر سر هم به یک رده باالتر
میروند و بعد همه میگویند در فوتبال فساد وجود دارد.
در مصاحبه توفیقی دیدم که گفته ،لطفا از من راجعبه
ت و گاز ســوال بپرســید .من میخواهم از او بپرسم
نف 
فرق بین بنزین سوپر و بنزین معمولی چیست ،چون از
بچگی پاسخ این سوال را میخواستم بدانم! واقعا باید این
مصیبت وارده که او گفته بود دیگر بازیهای اســتقالل
را نگاه نمیکند را به همه اســتقاللیها تسلیت بگویم!
انشــاا ...این جمله روی روحیه آنها در بازی با الســد
تاثیر نگذارد!»

بازیهای پاراآســیایی درحالی قرار است  14تا  21مهر ماه بهمیزبانی جاکارتا برگزار شود که شنیده میشود
برخی از نمایندگان مجلس میخواهند در این سفر باشند .به گزارش تسنیم  3نماینده مجلس تالش میکنند
در این سفر حضور داشته باشند و این درحالی است که برای بازیهای آسیایی  2018نیز قرار بود  6نماینده
مجلس راهی اندونزی شــوند ،اما این اتفاق درنهایت رخ نداد و این نمایندگان اعالم کردند با توجه به شرایط
جامعه و مشــکالت اقتصادی از ســفر به اندونزی انصراف میدهند .نکته مهمی که باید به آن اشــاره کرد،
هزینههای ســفر به اندونزی است .تا امروز هیچگونه ارز دولتی به کمیته پارالمپیک برای تدارک سفر کاروان
ایران تعلق نگرفته و این مسئله بدانمعناست که هزینه سفر این نمایندگان نیز قرار است با ارز غیردولتی تامین
شود که این موضوع هزینه زیادی درپی دارد.

باخت دختران اینالینهاکی ایران به ژاپن

ن در چهارمین دیدار خود
در ادامه رقابتهای اینالینهاکی قهرمانی آســیا -کرهجنوبی ،تیم ملی دختران ایرا 
به مصاف ژاپن رفت .ژاپن که در این دیدار از بازيكنان حرفهای خود بهره میبرد ،موفق شد با نتیجه  - 2صفر
مقابل تی م ملی کشــورمان به برتری دست پیدا کند .پیش از این دیدار دختران اینالینهاکی ایران توانسته
بودند به ترتیب مقابل چین ،هند و کره جنوبی میزبان ،به  3برد متوالی دست پیدا کنند و مدال برنز خود را
نیز قطعی کنند .تیم ملی کشــورمان امروز در آخرین دیدار خود به مصاف چین تایپه خواهد رفت .در بخش
پســران نیز تیم ایران در سومین بازی خود به مصاف چینتایپه رفت که این دیدار با نتیجه تساوی  5 - 5به
اتمام رسید .این دیدار حساس درحالی با تساوی به اتمام رسید که تیم ملی اینالینهاکی چینتایپه از بازیکنان
حرفهای خود در ترکیب بهره میبرد .چینتایپه قدرت نخست اینالینهاکی آسیا و پرافتخارترین کشور در این
رشته است .پسران ملیپوش ایران نیز امروز در آخرین دیدار خود به مصاف ژاپن خواهند رفت.

