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سوژه
قهرمانی علیپور در
سنگنوردی قهرمانی جهان

رضــا علیپــور در مــاده ســرعت رقابتهای
سنگنوردی قهرمانی جهان به عنوان قهرمانی
رسید .به گزارش ایسنا ،رضا علیپور در مسابقات
سنگنوردی قهرمانی جهان اینسبورگ اتریش
موفق شــد در ماده ســرعت با رکورد  ۵ثانیه و
 ۶۳صدم ثانیه به مقام قهرمانی جهان برســد.
باســا ماوم از فرانسه و اســتاین اسلو کوکورین
از روســیه در ردههای دوم و سوم این ماده قرار
گرفتند .همچنین در مســابقات قهرمانی جهان
بخش معلولین نیز بهنام خلجی در دسته PR۲
موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شد .پیش
از ایــن در مرحله مقدماتی ماده بولدرینگ این
مســابقات بــراتزاده در گروه خــود یازدهم و
حسین فامیلروحانی چهلوششم شده بودند.

خبر
تصمیم جدید UWW
اتحادیه جهانی کشتی ( )UWWتصمیم گرفت
در رقابتهای جام جهانی (کشتی آزاد ،فرنگی
و زنان) کشتیگیران بتوانند در یک وزن باالتر
از وزنی که وزنکشی کردهاند روی تشک بروند.
به گزارش ایســنا ،این تصمیــم به جز باالترین
وزن مســابقات (اوزان ســنگین) در جامهای
جهانی قابل اجراست و یک کشتیگیر میتواند
عالوه بر وزن خود در یک وزن باالتر نیز در این
مسابقات به روی تشک برود .البته کشتیگیران
نمیتوانند در یک مســابقه تیم بــه تیم (یک
دیدار) در  2وزن به میدان بروند.

پسران اینالین هاکی طالیی
شدند ،دختران برنزی

در آخرین روز از رقابتهای اسکیت قهرمانی آسیا
تیم ملی اینالین هاکی مردان ایران با کسب پیروزی
 - ۶یک برابر ژاپن خوشرنگترین مدال تاریخ این
رشــته را برای ایران به ارمغان آورد .تیم ملی ایران
توانســت در کلیه رقابتها پیروز شــود و تنها به
یک تســاوی برابر چینتایپه رسید .همچنین تیم
ملی اینالین هاکی بانوان ایــران در آخرین گام با
نتیجه  - ۶صفر برابر چینتایپه شکســت خورد و
بدین ترتیب در جایگاه ســوم رقابتها قرار گرفت.
ملیپوشــان ایران که در این دور از مســابقات 3
پیروزی ارزشمند را مقابل چین ،هند و کره جنوبی
به دست آورده بودند با قبول شکست مقابل تیمهای
ژاپن و چینتایپه با عنوان ســومی این مسابقات به
کار خود پایان دادند.

پیروزی مقابل فیلیپین در حضور یک دقیقهای حدادی
تیم ملی بســکتبال ایران در آغاز پنجره چهــارم انتخابی جام
جهانی  2019چین ،عصر پنجشــنبه در تاالر بسکتبال آزادی
میزبــان فیلیپین بود .تیم کشــورمان که در ایــن بازی حامد
حــدادی را  4کوارتر روی نیمکت داشــت و فقط یک دقیقه از
او اســتفاده کرد ،در یک بازی نزدیک موفق شــد حریف خود
را  73 - 81شکســت دهد .فیلیپینیهــا با توجه به محرومیت
 10بازیکن خود از ســوی فیبا با بازیکنانی جدید در این پنجره
شــرکت کردند .حامد حدادی ستاره تیم ملی بسکتبال با اشاره
به بــازی یک دقیقهای خود برای تیم ملی مقابل فیلیپن گفت:

پنجــره چهارم انتخابی جــام جهانی برای تقابل بــا ژاپن (روز
دوشنبه) ،راهی این کشورشد .این اعزام در حالی صورت گرفت
که حامد حدادی و صمــد نیکخواهبهرامی تیم ملی را در ژاپن
همراهــی نکردند .البته حدادی پیشتر هم گفته بود شــاید به
دلیل مصدومیت نتواند همراه تیم باشــد که درنهایت این اتفاق
هم رخ داد .صمد نیکخواهبهرامی کــه در بازی مقابل فیلیپین
امتیازآورترین بازیکن میدان شده بود اما به دلیل سفر به آمریکا
همراه تیم به ژاپن نرفته تا محمد یوسفوند به ترکیب تیم ملی
اضافه شود .در مجموع تیم ملی با  ۱۱بازیکن به ژاپن سفر کرد.

والیبال قهرمانی جهان؛ ایران تیم دوم گروه چهارم
ســروقامتان ایران بعد از شروعی مقتدرانه در
نوزدهمین دوره رقابتهــای والیبال قهرمانی
جهان ،آن هم با غلبه  - 3صفر مقابل پورتوریکو
گام دوم را هم محکم برداشتند .بلغارستان یک
 ایران  .3با آنکه شاگردان ایگور کوالکوویچبا خستگی بجا مانده از  2تورنمنت به سنگینی
لیگ ملتها و بازیهای آسیایی راهی قهرمانی
جهان شدند اما بعد از مدتها موفق شدند یک
رقابت والیبالی تراز اول را با برد شــروع کنند.
برد مقابــل پورتوریکو که تیم چندان نامداری
در دنیای والیبال محســوب نمیشود اما یک
امتیاز مثبت داشــت؛ باال بردن روحیه تیمی
بازیکنان ایران .همین شــارژ روحی کافی بود
تا بلندقامتان ایران در دومین بازی خود مقابل
میزبان به یک پیروزی کلیدی برسند؛ آن هم
در شــرایطی که به قول امیر غفور مفســران
والیبال بلغارســتان گفته بودند شکست ایران
کلید موفقیــت تیمشــان در قهرمانی جهان
اســت .اما این اتفاق رخ نداد تا ایران با کسب
دومیــن پیروزی و ثبت  6امتیــاز همامتیاز با
لهستان شــود و در رده دوم جدول ردهبندی
گروم چهارم بایستد .کوالکوویچ که انتظار یک
بازی سخت و پیچیده مقابل بلغارهای میزبان
را داشت ،بعد از ثبت یک برد بزرگ در کارنامه
ایران گفت« :انتظار این بازی سخت و پیچیده
را برابر بلغارستان میزبان داشتیم .در سرویس

رئیس  : IOCدر
شرایط تحریم
کنار ایران
خواهیم بود

تقابل با کوبا در خوان سوم

به حریف فشار آوردیم و آنها اشتباهات زیادی
داشتند ».او با اشاره به امتیازات حساس بازی
ادامه داد« :بلغارســتان بعد از  2ست شکست
رو به بازی ریســکی در ســت ســوم آورد و
برنده شد .در ســت چهارم در امتیاز حساس
 19مساوی شــدیم اما بازیکنان تیم ما موفق
شــدند بازی را به خوبــی اداره کنند و بدون
استرس و فشــار بازی را به پایان رساندند .در
مجموع برای این دیدار انگیزه زیادی داشتیم
و همکاری بازیکنان در زمین مسابقه فوقالعاه
بود و البته باز هم بایــد بگویم بازی به همان

سختی بود که انتظار داشتیم ».محمد موسوی،
مدافع میانی تیم ملی ایران اما معتقد اســت
تیم ملی بــا پیاده کردن خواســتههای کادر
فنی در زمین ،برنده مســابقه شد .او که حاال
ایران را صاحــب جایگاهی میداند که بلغارها
به دنبالــش بودند بعد از این برد گفت« :بازی
در خانه حریف همیشه سخت است .بلغارستان
برابر تیمهای بزرگ اینجا همواره یا برنده بوده
و یا اینکه بازی را به ســت پنجم کشــانده.
میدانستیم بازی سنگینی داریم اما نکات فنی
مورد نظــر کادر فنی را در زمین پیاده کردیم

و برنده شــدیم .به جز ست ســوم که بازی از
دست ما دررفت ،سوار بازی بودیم .اکنون نیز
صاحب جایگاهی هستیم که بلغارستان آن را
میخواســت و مطمئنا این امتیازات به ما در
ادامه مســابقات کمک میکند .در دیدارهای
بعدی نیز مانند این دیدار برای صدرنشــینی
میجنگیــم ».تیم ملی والیبــال ایران که در
گروه  Dبا تیمهای بلغارستان ،لهستان ،کوبا،
فنالند و پورتوریکو همگروه است ،پس از یک
روز اســتراحت امروز باید در سومین دیدارش
از ســاعت  ۱۸:۳۰به مصاف کوبا برود؛ تیمی
که با داشــتن یک مدال برنز المپیک ۲ ،نقره
و  ۲برنــز قهرمانی جهــان و یک مدال طالی
جامجهانی ،یک قهرمانی ۵ ،نایب قهرمانی و 2
مقام ســومی در لیگ ملتها و چندین نقره و
برنز به همراه  ۱۵قهرمانی در مسابقات منطقه
نورسکا ،همواره از تیمهای بزرگ والیبال دنیا
به حســاب میآید .گفتنی اســت؛ نوزدهمین
دوره مســابقات والیبال قهرمانی مردان جهان
از  19شــهریور تا  8مهرمــاه  1397با حضور
 24تیم به میزبانی  2کشور ایتالیا و بلغارستان
برگزار میشود که نخستین تجربه میزبانی این
 2کشــور در این رقابتهاست 3 .شهر روسه،
وارنا و صوفیه در بلغارســتان و  6شــهر باری،
بولونیا ،فلورانس ،میالن ،رم و تورین در ایتالیا
میزبانی این رقابتها را بر عهده دارند.

رضا صالحیامیری ،رئیس کمیته ملی المپیک ایران با توماس باخ ،رئیس کمیته بینالمللی المپیک( )IOCدیدار و درخصوص مســائل مختلف با او به گفتوگو
پرداخت .باخ نیز جایگاه ورزش ایران در آسیا و جهان را بسیار مهم و ارزشمند تلقی و تاکید کرد« :شک نداشته باشید در شرایط تحریم در کنار شما خواهیم بود
چراکه فلسفه ورزش توسعه صلح جهانی است .ما به هیچ وجه از کسانی که میخواهند به ایران لطمه بزنند حمایت نکرده و همواره به اهداف جنبش المپیک که
حمایت از کمیتههای المپیک اســت پایبند خواهیم بود .بســیار تمایل دارم که ایده خوب مالقات با رئیسجمهوری ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل جامه
عمل بپوشانم که فرصت بسیار خوبی برای حمایت از شما در سطح بینالمللی است ».در پایان این نشست دکتر صالحیامیری از توماس باخ برای حضور در ایران
دعوت رسمی به عمل آورده که وی نیز اعالم داشت در فرصت مناسب برنامهریزی برای این مالقات و حضور در ایران را پیگیری خواهد کرد.

تصمیم سازمان لیگ برای اجرایی کردن قانون  10درصد در دربی سرخابی
بر اســاس قرعهکشی مســابقات لیگ هجدهم ،دیدار
رفــت دربی ســرخابی  5مهــر به میزبانی اســتقالل
برگزار خواهد شــد .همان زمان که قرعهکشــی انجام
شــد زمزمههایی مبنــی بر اجرای قانــون  10درصد
در دربیهای ســرخابی لیگ هجدهم شنیده میشد.
ســازمان لیگ که خــود را متعهد به اجــرای قوانین
بینالمللی فوتبال میداند سالهاســت که قانون 10
درصد را برای دربی اجرا نمیکرد اما حاال سازمان ليگ
ميخواهد در دربي  ٨٨فقط  10درصد ســكوها را به
تيم میهمان يعني پرسپوليس اختصاص بدهد .اگرچه
این تصمیم کامال قانونی است و پرسپولیس و استقالل
هم قطعا از این تصمیم در صورت اجرای درســت آن
استقبال خواهند کرد اما با توجه به تجربه دربی  83و
دیدارهای پرسپولیس و استقالل با تراکتورسازی تبریز
تصمیم سازمان لیگ در صورت اجرایی شدن به مشکل
خواهد خورد .با توجه به اینکه هواداران پرسپولیس و
استقالل وجه تمایز خاصی مثل کارت هوادارای و کد
هواداری ندارند پرسپولیسیها و استقاللیها در دیدار
رفت و برگشــت بلیت ســکوهای حریف را خریداری
خواهند کرد و در جایگاههای مشــخص شــده آنها
خواهند نشست .این بدان معناست که در  2دربی رفت
و برگشت لیگ هجدهم يك طرف فشرده و انباشته از
هواداران خواهد بود و طرف ديگر خلوت؛ اتفاقی که در

زاویه نگاه شما

تیم ملی بسکتبال بدون حدادی و نیکخواه راهی ژاپن شد

«با توجه به آسیبدیدگی که دارم باید  3هفته استراحت کنم.
پنجشــنبه هم کنار تیــم بودم اما زمانی که بازیکن زیر ســبد
تیم 5 ،خطا شــد وارد زمین شــدم .دوســت داشتم بازی کنم
اما آســیبدیدگیام جدی است و فقط آمارم را خراب کردم (با
خنده) .دوست داشــتم بازی کنم اما کشاله رانم پارگی دارد و
نتوانستم بازی کنم ،در فینال بازیهای آسیایی هم با درد بازی
کردم اما برای این بازی خواســتم به میدان بروم تا شرایطم را
ببینم اما واقعا درد داشــتم ».گفتنی است؛ تیم ملی بسکتبال
ایــران بعد از انجام بازی مقابل فیلیپیــن و در ادامه دیدارهای

دربی  83و ســال  95رخ داد .البته آن زمان قانون 10
درصد اجرا نشــد اما بلیتفروشی الکترونیک و تعجیل
پرسپولیســیها در خرید بلیتهــا و تجمع در جایگاه
خودشان باعث ایجاد فشردگی در یک سمت ورزشگاه
و خالی ماندن جایگاه اســتقاللیها شد و صحنههای
عجیبی را در دربی  83رقم زد .یکی از اتفاقات مهم و
عجیب دربی  ۸۳که با تساوی بدون گل به پایان رسید
خالی ماندن بخشی از ورزشــگاه آزادی بود که محل
استقرار هواداران استقالل محسوب میشد .این اتفاق
که تقریبا در طول تاریخ دربی بینظیر بود به ســوال
بزرگی تبدیل شد چون انتظار میرفت با صحبتهایی
که علیرضا منصوریان ســرمربی وقت اســتقالل قبل
از بــازی در خصــوص حمایت طرفــداران انجام داده
بود تمام ســکوهای هواداران اســتقالل پر از جمعیت
شــود .باشگاه استقالل در اطالعیهای مدعی شد دلیل
اســتقبال اندک طرفداران از دربــی به ادعای عجیب
مسئوالن ســازمان لیگ به طرح پیشفروش بلیتها
برمیگردد؛ جایی که خیلی از مسئوالن سازمان لیگ
و شخص غالمرضا بهروان در مصاحبههای خود قبل از
بازی اعالم کرده بودند که فقط  ۸۰درصد ســکوهای
ورزشــگاه بلیتفروشــی شــده و این اتفاق به دستور
شــورای تامین صورت گرفته اســت .طبق آماری که
مسئوالن در رســانههای مختلف ارایه کردند فقط ۶۵

 10درصد فشرده 90 ،درصد خلوت!

اخبار
غفور به والیبال ایتالیا پیوست

با اعالم رسمی باشگاه مونزا ایتالیا ،پشت خطزن تیم ملی والیبال ایران با این
باشگاه به توافق رسید .به گزارش تسنیم ،امیر غفور که فصل گذشته در تیم
والیبال سایپا عضویت داشت با قراردادی یک ساله به تیم والیبال مونزا ایتالیا
پیوست .سعید معروف ،مجتبی میرزاجانپور ،مرتضی شریفی و محمدجواد
معنوینژاد در فصل آینده در لیگ والیبال ایتالیا توپ خواهند زد و حاال غفور
یک ایرانی دیگر هم به جمع آنها اضافه خواهد شد .این خبر در حالی منتشر
شد که رضا درویش ،مدیرعامل باشگاه سایپا در واکنش به آن به میزان گفت:
«غفور باید برای آینده خود تصمیم بگیرد و قرار شــده تا پس از مســابقات
جهانی تکلیف خود را با باشگاه سایپا مشخص کند .هنوز بحثی برای رفتن
او به ایتالیا مطرح نشده و غفور هم دلش با سایپاست .البته جذابیت تیمهای
اروپایی ممکن است بازیکنان را برای رفتن وسوسه کند ولی تا آنجایی که من
میدانم احتماال او در سایپا میماند .اما اگر بازیکنی قصد رفتن داشته باشد ما
جلوی او را نمیگیریم .اگر غفور هم بخواهد میتواند جدا شود».

جدال علیاکبری و واخائف برای قهرمانی

ســازمان  ACBبا رونمایی از پوســتر مبارزه علیاکبری و واخائف از قطعی
شــدن این دیدار در  ۱۹آبان خبر داد .به گزارش ایســنا ،علیاکبری با برتری
هفته گذشته خود برابر اومیالنژوک لهستانی به صدر جدول ردهبندی سنگین
وزنهای سازمان  ACBرســید و اکنون تنها یک قدم تا رسیدن به کمربند
قهرمانی فاصله دارد و آن هم شکست دادن واخائف روس است .این مبارز روسی
در جدال هفته گذشته خود کریهای زیادی برای علیاکبری خواند و حتی بعد
از بازی علیاکبری با حریف لهستانی کمربند قهرمانی خود را به رخ علیاکبری
کشید و شیطنتهایی در فضای مجازی داشــته .سازمان  ACBدر حالی از
قطعی شدن این دیدار خبر داده که ورزشکار ایرانی در گفتوگو با ایسنا اعالم
کرد از ناحیه پا با ناراحتی روبهروست و ممکن است در این مبارزه حاضر نشود.

ســوژهــ

سلیمی :طلبم از پرسپولیس؟ به احترام هواداران پیگیری نکردم!

بهداد ســلیمی ،وزنهبردار تیم ملی ایران پس از شکست تیم فوتبال نساجی قائمشهر مقابل پرسپولیس
گفت« :پرســپولیس یکی از قدرتهای خوب آسیاست و نساجی هم بدشانسی آورد .به گزارش فارس،
بهداد ســلیمی بعد از دیدار پرسپولیس با نساجی اظهارداشــت« :پرسپولیس یکی از قدرتهای خوب
آسیاســت و یکی از تیمهایی است که در هر مسابقه شــانس پیروزی دارد .نساجی هم بدشانسی آورد
و میتوانســت حداقل یک مســاوی بگیرد اما نشد .بازیکنان زحمت خودشان را کشیدند ولی در نهایت
بازی را واگذار کردند ».او در پاســخ به اینکه زمانی در تیم وزنهبرداری پرسپولیس فعالیت داشت و آیا
مطالباتش را گرفته یا خیر هم گفت« :من در زمان آقای رویانیان قراردادی با پرسپولیس داشتم که به
احترام هواداران این تیم پیگیری نکردم ولی در هر صورت برایم مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است».

ماهینی :الدحیل بهترین تیم آسیاست
هزار بلیت الکترونیکی به فروش رســیده در شرایطی
که ظرفیت ورزشــگاه آزادی بعد از صندلیگذاری ۷۸
هزار نفر اســت .در این میــان  ۱۳هزار جای خالی به
چشم میآید که در همان جایگاه استقاللیها مشخص
اســت .پیرو این واکنش هواداران و مسئوالن استقالل
در پیامهایی که در صفحات مجازی منتشر کردهاند به
شدت به ســازمان لیگ اعتراض دارند .آنها مدعیاند
چون هواداران پرسپولیس زودتر برای تهیه بلیت اقدام
کردهاند بلیتهایــی که برای جایگاه اســتقالل بوده

را هــم خریداری کرده اما بعد از حضور در ورزشــگاه
باالجبــار در جایگاه هواداران پرســپولیس مســتقر
شدند .همین مســئله باعث شده تا استقاللیهایی که
در روزهــای منتهی به دربی قصــد خریداری بلیت را
داشــتند تصور کنند بلیتهای جایگاه آنها به اتمام
رســیده و نمیتوانند در ورزشگاه پر از تماشاگر آزادی
حاضر شوند .حاال اگر تصمیم سازمان لیگ برای اجرای
قانون  10درصد در دربی ســرخابی عملی شود هیچ
بعید نیست دوباره صحنههای دربی  83تکرار شود.

فتحی :صددرصد به  CASشکایت میکنیم
امیرحســین فتحی در گفتوگو با برنامه ورزشگاه شبکه تهران در خصوص دیدار با السد قطر و اینکه
چقدر به صعود این تیم امیدوار اســت ،گفت« :ما قطعا امیدوار هســتیم .روز بازی رفت یکی از روزهای
بد ما بود .امیدوارم در دوحه روز خوب ما باشــد .تیم از لحاظ روحی و فنی بســیار آماده است .ما فقط
فرشید باقری را به خاطر  2کارته بودن نداریم .امیدواریم یک نتیجه آبرومند و خوب بگیریم .از طرفی
امیدوارم پرسپولیس هم صعود کند و در نیمه نهایی آسیا شاهد دربی باشیم ».وی در خصوص مشکالت
باشــگاه اســتقالل برای پرداخت طلب پروپیچ گفت« :ما در این زمینه کارهای الزم را انجام دادیم و با
فدراسیون هم هماهنگ کردیم و مطمئنا خطری ما را تهدید نمیکند .به هر حال باشگاه باید این مبلغ
را به این بازیکن پرداخت کند و قرار شده که فدراسیون از حسابی که ما در ایافسی داریم این طلب
را به پروپیچ پرداخت کند ».فتحی در خصوص اینکه آیا اســتقالل هنوز هم درصدد پیگیری سوپرجام
اســت ،خاطرنشان کرد«:صددرصد به  CASشکایت میکنیم تا حق باشــگاه را بگیریم .اجازه بدهید
کارها پیش برود بعد توضیحات الزم را به هواداران خواهیم داد».

علیرضا بیرانوند که با نمایش موفق در جام جهانی به نظر میرسید توانسته نظر کارلوس کیروش را برای
شــماره یک بودن تیم ملی جلب کند ،در جریان دیدار تدارکاتی مقابل ازبکســتان شانس بازی به دست
نیاورد که ماحصل دوریاش از پرســپولیس خط خوردن از لیســت بازی مقابل نســاجی مازندران باشد.
علیرضا بیرانوند اما به این موضوع کامال آگاه است که شانس زیادی برای جدال مقابل الدحیل در استادیوم
آزادی خواهد داشت و خود را طی فرصت باقیمانده کامال از نظر روحی روانی مهیای بازی سرنوشتساز
سرخپوشان خواهد کرد .پرسپولیس با شکست یک گله در بازی رفت ،همچنان شانس زیادی برای صعود
خود متصور است و علیرضا بیرانوند در این میان سهم عمدهای به خود اختصاص خواهد داد .گلر ملیپوش
پرسپولیس در صورتی که موفق به بسته نگه داشتن دروازهاش شود ،این تیم تا لحظات پایانی نیز امیدوار
به صعود و ثبت گل برتری برابر حریف قدرتمند خواهد بود و این وظیفه او را سنگین خواهد کرد .تسلیم
شدن مقابل خط هجومی قدرتمند الدحیل میتواند به منزله پایان سرخها باشد و باید دید علیرضا بیرانوند
در کسب نتیجه مدنظر قادر به کلینشیت طالیی فصل خواهد شد یا خیر.

هدر رفتن ســرمایه تنها به معنای هدر رفتن پول و دارایی مالی نیست ،گاهی
هدر رفتن استعدادها و انسانها سبب هدر رفتن سرمایه میشود .حتی اگر از
دید مالی هم بنگریم این اســتعدادهای یک کشور هستند که برای آن کشور
ســرمایههای مالی میآفرینند و ســبب ارتقای یک کشــور میشوند .خبری
که  2روز پیش منتشــر شد پیوستن شــهرزاد مظفر سرمربی سابق تیم ملی
فوتسال ایران به تیم ملی کویت بود .صادر کردن مربی و مواردی از این دست
افتخارانگیز اســت اما به شــرطی که معنی کلمه صادر برای آنها صدق کند
نه کلمه از دست رفتن ســرمایهها .به طور مثال میتوان گفت برزیل بازیکن
فوتبال صادر میکند چون آنقدر بازیکن دارد که محیط اشــباع است اما برای

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
واقعا خندهدار اســت .والیبال ایــران در قهرمانی جهان بازی میکند،
روزنامه خراسان عکس بازیکن پرســپولیس در صفحه ورزشی گذاشته.
میخوام از روزنامه خراســان و طرفداران پرســپولیس و استقالل بپرسم
عملکرد این  2تا تیــم اگه مثل والیبال بود چی کار میکردن؟ تیم ملی
فوتبال با ازبکســتان بازی داشت یکماه بود مینوشتید تیم فوتبال فالن
بهمان .انگار با قهرمان جهان بازی داشــت .پرسپولیس و استقالل فقط و
فقط پول بیتالمال رو هدر میدن و بس.
مطمئن باشــید کیروش جایی نمیرود چون نه کسی پولی که ما به
او میدهیم میدهد نه قدرتی که در این جا دارد و همه کاره است جای
دیگری به ایشان میدهند.
آقای حســینی در تیمی که از  11نفــر  12نفر آن دفاع میکنند چرا
خودت را مذمت میکنی که چرا به تیم ملی دعوت نشدی .بعدها رونالدو
در خاطراتــش خواهد نوشــت که کثیفترین بازی کــه در طول دوران
یاش انجام داده همین بازی مقابل تیم ما بوده.
ورزش 
نكنه باز خداداد انتظار داره تو پديده يه سمتي بهش بدن .نابود كردن
ابومســلم ،پيام ،ســپيدرود و مشكيپوشــان كم بود .جوش نزن خداداد
پديده خودش بلده چی كار كنه نصيحت نميخواد.

بدونویرایش جهت اطالع

بازگشت بیرانوند به امید مهمترین کلینشیت
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از مهامندوست تا مظفر!
شهرزاد مظفر هم میتوان کلمه صادر را به کار برد؟ در سالهای اخیر بازیکنان
و ورزشــکاران و حتی مربیان زیادی از ایران به کشورهای دیگر رفتند و حتی
تابعیت کشــور دیگری را گرفتند .رضا مهماندوست که به  40سال حکمرانی
کرهایها در تکواندوی جهان پایان داد و از ســوی فدراســیون بینالمللی این
رشــته به عنوان بهترین سرمربی وقت جهان معرفی شد یکی از آنها بود که
بر ســر مشکالت مالی که بر سر درمان فرزندش داشت عطای بودن در کشور
خویش را به لقایش بخشــید .راحله آسمانی دیگر تکواندوکار بانوی ایرانی بود
که در ریو  2016زیر پرچم کمیته المپیک به میدان رفت .یا دیگر تکواندوکار
ایرانی که در همان ریو مهدی خدابخشی را شکست داد و به نیمه نهایی رفت؛

میالد بیگی .این تنها چند مورد در یک ورزش کشورمان بود .خیلی از بازیکنان
نیز زمانی میروند که مشهور و سرشناس نشدهاند و خیلی از استعدادها نیز اصال
به عرصه ظهور و کشف نزدیک هم نمیشوند .ورزش هندبال هم حتی از رفتن
سرمایهها دور نمانده است .ایمان جمالی بازیکنی بود که به تیم ملی مجارستان
ملحق شد .احسان خدادادی بازیکن تیم ملی ژیمناستیک به ترکیه رفت ،سامان
طهماســبی به کشتی آذربایجان پیوست و حتی امیر علیاکبری نیز تا آستانه
پیوستن به تیم ملی آذربایجان پیشرفت اما در آخرین روزها تصمیم خودش را
عوض کرد به کشور خود برگشت .مسلما ورزش ایران باید به معضل بزرگ کوچ
همیشگی ستارگان بیش از پیش فکر کند و در جستوجوی راه چارهای باشد.

حسین ماهینی ،بازیکن پرسپولیس در حاشیه تمرین این تیم در خصوص دیدار با الدحیل گفت« :در بازی
مقابل نســاجی پای من ضرب خورد که مقداری اذیتم کرد و مجبور شــدم از زمین خارج شوم .امیدوارم
بتوانم خودم را به دیدار مقابل الدحیل برسانم زیرا این دیدار خیلی برای ما مهم است .در قطر بازی خوبی
مقابل الدحیل انجام دادیم و امیدواریم در بازی برگشت مقابل هواداران نتیجه بگیریم .الدحیل بهترین تیم
آسیاست و بازیکنان سرشناسی دارد و هزینههای زیادی کرده است .شانس ما برابر این تیم برای صعود برابر
است و امیدواریم در مقابل هوادارانمان این تیم را شکست دهیم و به مرحله بعد صعود کنیم».

جالل حسینی :مقابل الدحیل هواداران کمک کنند

ســیدجالل حسینی ،کاپیتان پرسپولیس امیدوار است پرسپولیس مقابل تیم قدرتمند الدحیل بتواند به
بهترین شکل ممکن از امتیاز میزبانی استفاده کند .او در خصوص بازی با الدحیل گفت« :مقابل الدحیل
یکی از حساسترین بازیهای فصل را داریم .الدحیل از تیم ملی خیلی از کشورهای آسیایی قویتر است.
نمیخواهم کسی را ناامید کنم اما پنجره نقلوانتقاالت تیم یک سال بسته است و چند بازیکن از تیم جدا
شدهاند .بازیکنانی که در تیم حضور دارند تمام تالش خود را میکنند ولی روز دوشنبه هواداران باید به ما
کمک کنند چون  90دقیقه سخت را در پیش داریم».

ربیعخواه :اضافه وزن ندارم

محسن ربیعخواه که با اتمام دوران مصدومیت ،تمرینات اختصاصی را آغاز کرده ،به خبر داشتن اضافه وزن
واکنش نشــان داد و گفت« :نمیدانم این ماجرا از کجا شروع شد .اضافه وزن که ندارم هیچ حتی نسبت
به قبل از مصدومیت یکی ،دو کیلوگرم هم کم کردهام .باید حواسم باشد که اضافه وزن نیاورم .در تمرین
وقتی حالت شنا میگیرید ،پیراهن کمی پایین میآید .در این حالت گفتند ربیعخواه شکم دارد در حالی
که اینطور نیست .تمرین با توپ را شروع کردهام و همه چیز خوب پیش میرود .اگر خدا بخواهد کمتر از
یک هفته دیگر و بعد از بازی با الدحیل به تمرینات تیمی اضافه میشوم».

بدهی  2.5میلیاردی
فدراسیون ژیمناستیک

رئیس فدراسیون ژیمناســتیک میگوید سال
 ۹۳ماهیانه  ۱۳۰میلیــون تومان به  ۸۰نفر از
طریق این فدراســیون حقوق پرداخت میشده
اســت .به گزارش ایســنا ،زهرا اینچهدرگاهی،
رئیس فدراســیون ژیمناســتیک از بدهی 2.5
میلیــاردی این فدراســیون در مجمع عمومی
هیئت ژیمناســتیک صحبت کــرد .به گزارش
ایســنا ،او گفت« :اوایل مرداد سال گذشته که
فدراســیون را تحویل گرفتیم میگفتند بدون
بدهــی و با  ۳۰۰میلیون تومان فدراســیون را
تحویل دادهاند اما متاسفانه اینطور نبود و امروز
بــا وجود اینکه خیلــی از بدهیها را پرداخت
کردهایم  2.5میلیارد تومان دیگر بدهی داریم».

